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� Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geleneksel 
Usuller

� Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde KÖSİ (PPP)
� KÖSİ Nedir ?
� KÖSİ Neden Önemli ve Nerelerde Kullanılabilir?
� KÖSİ Uygulamalarının Farkı
� Taraflara Sağlanan Fayda
� KÖSİ’ye Uluslararası İlgi 
� Sağlıkta KÖSİ Uygulamaları



KAMU HKAMU HİİZMETLERZMETLERİİNNİİN SUNULMA YN SUNULMA YÖÖNTEMLERNTEMLERİİ
Kamu hizmetlerinin sunulma yKamu hizmetlerinin sunulma yööntemleri ntemleri öözetle azetle aşşaağığıda gda göösterilmisterilmişştirtir.

Kamu Hizmetinin Kamu BirimleriKamu Birimleri
Aracılığı ile Sunulması

Kamu Hizmetinin ÖÖzel Sektzel Sektöörr
Aracılığı ile Sunulması

GELENEKSEL GELENEKSEL 
TEDARTEDARİİKK

KAMU ve KAMU ve ÖÖZEL SEKTZEL SEKTÖÖRR
İŞİŞBBİİRLRLİĞİİĞİ (KOS(KOSİİ))

ÖÖZELLEZELLEŞŞTTİİRMERME
UygulamalarUygulamalarıı

•• Emanet UsulEmanet Usulüü
•• İİltizam Usulltizam Usulüü
•• MMüüşşterek Emanet  terek Emanet  
UsulUsulüü

•• İİzin (Ruhsat) Usulzin (Ruhsat) Usulüü
•• İİmtiyaz Usulmtiyaz Usulüü

•• YapYap--İşİşlet (Ylet (Yİİ))
•• YapYap--İşİşletlet--Devret  (YDevret  (YİİD)D)
•• YapYap--İşİşletlet--Sahip Ol (YSahip Ol (YİİSO)SO)
•• TasarlaTasarla--YapYap--FinanseEtFinanseEt--İşİşlet    let    
(TYFE(TYFEİİ))

•• TasarlaTasarla--YapYap--FinanseEtFinanseEt--İşİşletlet--
Devret (TYFEDevret (TYFEİİD)D)

•• YapYap--Sahip OlSahip Ol--İşİşlet  (YSOlet  (YSOİİ))
•• RehabiliteRehabilite EtEt--İşİşlet (RElet (REİİ))
•• RehabiliteEtRehabiliteEt--Sahip OlSahip Ol--İşİşlet  let  
(RESO(RESOİİ))

•• KiralaKirala--GeliGelişştirtir--İşİşlet (KGlet (KGİİ))
•• GeliGelişştirilecek sair ytirilecek sair yööntemlerntemler

•• SatSatışış
•• Kiralama Kiralama 
•• İşİşletme Hakkletme Hakkıınnıınn
Verilmesi Verilmesi 

•• MMüülkiyetin Gayri  lkiyetin Gayri  
Ayni Hak Tesisi Ayni Hak Tesisi 

•• Gelir OrtaklGelir Ortaklığıığı
ModeliModeli

•• İşİşin Gerein Gereğğine Uygun   ine Uygun   
Sair Hukuki  Sair Hukuki  
TasarruflarTasarruflar

Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri-Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan, Şekil 1, s.3.



Kamu YatKamu Yatıırrıım m İİhtiyahtiyaççlarlarıındakindaki ArtArtışış

Kaliteli ve Kaliteli ve İİhtiyahtiyaççlaralara
Cevap Veren Proje Cevap Veren Proje ÜÜretretilmesi ilmesi 

Taleplerinde ArtTaleplerinde Artışış

BorBorççlanma lanma 
OlanaklarOlanaklarıınnıın Sn Sıınnıırlanmasrlanmasıı

Yetersiz BYetersiz Büüttççe e ÖÖdenekleridenekleri
Yeni Model Yeni Model 
ArayArayışışlarlarıı

KKÖÖSSİİ (PPP)(PPP)
UygulamalarUygulamalarıı

KKÖÖSSİİ NEDEN NEDEN ÖÖNEMLNEMLİİ ??

TTüüm dm düünyada oldunyada olduğğu gibi u gibi üülkemizde de;lkemizde de;

Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, 
Doktora Tez Sunumu, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan.



KKÖÖSSİİ;; ggeleneksel olarak eleneksel olarak sadece sadece kamunun yapmaskamunun yapmasıı
beklenen hizmetlerin/yapbeklenen hizmetlerin/yapıılarlarıınn,, planlanmasplanlanmasıı ve ve 
yapyapıılmaslmasıınnıın n öözel girizel girişşimciler imciler ile birlikte ile birlikte 
gergerççekleekleşştirilmesi tirilmesi veve/veya/veya finanse edilmesi finanse edilmesi 
ve/veya ive/veya işşletilmesidir.letilmesidir.

ÖÖzellikle son yzellikle son yıılllardalarda AAvrupa ve Avrupa ve Amerikamerika’’da yaygda yaygıın n 
olarak uygulanmaktadolarak uygulanmaktadıır.r. YYapapıılan anlalan anlaşşmamalarlar ile;ile;
��RiskRisklerilerinn
�� SorumluluklarSorumluluklarıın,n,
��GetirilerGetiriler veve yararlaryararlarıınn
��BaBaşşararıı ya da baya da başşararııssıızlzlığıığın n 
Kamu ve Kamu ve öözel sektzel sektöörr arasarasıında nda paylapaylaşışıldldığıığı
modelmodellerlerdirdir..

KKÖÖSSİİ (PPP) (PPP) NNEDEDİİR ?R ?



KKÖÖSSİİ NERELERDE KULLANILABNERELERDE KULLANILABİİLLİİR?R?

KarayoluDemiryolu

HavalimanlarıSağlık Altyapısı Limanlar

İletişim

Enerji

Metro

Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, 
Doktora Tez Sunumu, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan.



Kira SKira Söözlezleşşmemelerlerii

İşİşletme letme 
SSöözlezleşşmemelerlerii

Hizmet SHizmet Söözlezleşşmemelerlerii ÖÖzellezelleşştirmetirme
UygulamalarUygulamalarıı

YYİİD/YD/Yİİ //İİHDHD

Kamu SektKamu Sektöörrüü ÖÖzel Sektzel Sektöörr

KKÖÖSSİİ YYÖÖNTEMLERNTEMLERİİ ve Rve RİİSKLERSKLER

Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Doktora
Tez Sunumu, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan.



�� Hizmet SHizmet Söözlezleşşmelerimeleri:: ÖÖzel sektzel sektöör belirli bir kamu r belirli bir kamu 
hizmetini yerine getirir. hizmetini yerine getirir. ÖÖrnerneğğinin;; sayasayaçç okuma, okuma, 
faturalama ve tahsilat.faturalama ve tahsilat.

�� İşİşletme Sletme Söözlezleşşmeleri:meleri: ÖÖzel sektzel sektöör,r, kamuya ait kamuya ait 
iişşletmelerin yletmelerin yöönetimini netimini üücret karcret karşışıllığıığında nda üüstlenir.stlenir.

�� Kiralama:Kiralama: ÖÖzel sektzel sektöör kamudan belirli ir kamudan belirli işşletmeleri letmeleri 
kiralayarak ikiralayarak işşletme ve bakletme ve bakıımmıınnıı üüstlenir.stlenir.

�� İİmtiyaz Smtiyaz Söözlezleşşmelerimeleri:: ÖÖzel sektzel sektöör projeyi r projeyi 
finanse eder. finanse eder. İşİşletmesi ve bakletmesi ve bakıımmıı iiççin tek in tek 
sorumludur. Genelde imtiyaz ssorumludur. Genelde imtiyaz süüresi sonunda resi sonunda 
tesisler kamuya devredilir.tesisler kamuya devredilir.

�� YYİİ/Y/YİİDD:: İİmtiyaz smtiyaz söözlezleşşmelerine benzer. Smelerine benzer. Süüre re 
sonunda tesisler kamuya devredilebilir ya da sonunda tesisler kamuya devredilebilir ya da öözel zel 
sektsektöörde kalabilir.rde kalabilir.

�� ÖÖzellezelleşştirmetirme:: KKıısmi veya tamamen el desmi veya tamamen el değğiişştirme tirme 
olabilir.olabilir.

KKÖÖSSİİ SSÖÖZLEZLEŞŞMELERMELERİİ



KAMU HKAMU HİİZMETLERZMETLERİİNNİİN SUNULMASINDA N SUNULMASINDA 
KKÖÖSSİİ’’ninnin ÖÖNEMNEMİİ
KKÖÖSSİİ kavramkavramıı, kamu altyap, kamu altyapıı yatyatıırrıımlarmlarıınnıın gern gerççekleekleşştirilmesi ve tirilmesi ve 

kamusal hizmetlerin sakamusal hizmetlerin sağğlanmaslanmasıında nda kamu ve kamu ve öözel sektzel sektöör r 
arasarasıındaki ndaki ççok geniok genişş bir yelpazedeki ibir yelpazedeki işşbirlibirliğği uygulamalari uygulamalarıınnıı
ifade eder.ifade eder.

KKÖÖSSİİ’’lerdelerde genel ortak amagenel ortak amaçç; ; kamu altyapkamu altyapıı ve hizmetlerinin ve hizmetlerinin 
tasarlanmastasarlanmasıı, finanse edilmesi, in, finanse edilmesi, inşşa edilmesi, ia edilmesi, işşletilmesi ve letilmesi ve 
bakbakıımmıınnıın san sağğlanmaslanmasıı iiççin in en iyi finansal kaynaen iyi finansal kaynağığın en uygun n en uygun 
finansman imkanfinansman imkanıı ile temin edilmesidirile temin edilmesidir. . 

KKÖÖSSİİ iiççinin en en öönemli gereknemli gerekççe,e, yyüüksek nitelikli ve daha kaliteli kamu ksek nitelikli ve daha kaliteli kamu 
hizmetinin, hizmetinin, öözel sektzel sektöörce temin edilerek kamu finansmanrce temin edilerek kamu finansmanıı
aaççııssıından ndan didiğğer kamusal altyaper kamusal altyapıı yatyatıırrıımlarmlarıı iiççin fin fıırsat ve imkan rsat ve imkan 
yaratyaratıılmaslmasııddıır. r. 

BBööylece,ylece, kamunun milli gkamunun milli güüvenlik ve adalet hizmetlerinin sunulmasvenlik ve adalet hizmetlerinin sunulmasıı
gibigibi asli asli öözellikteki kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili zellikteki kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili 
sunmassunmasıı sasağğlanlanıır. r. 

Kamu yatKamu yatıırrıımlarmlarıınnıın, elinde daha hn, elinde daha hıızlzlıı ve etkili karar alma ve etkili karar alma 
mekanizmalarmekanizmalarıı bulunan bulunan öözel sektzel sektöörce gerrce gerççekleekleşştirilmesi tirilmesi 
uygulamalaruygulamalarıı son yson yııllarda hem dllarda hem düünyada hnyada hıızla genel kabul zla genel kabul 
ggöörmekte ve yaygrmekte ve yaygıınlanlaşşmakta hem de makta hem de üülkemiz kamuoyunun ilgili lkemiz kamuoyunun ilgili 
kesimleri tarafkesimleri tarafıından tartndan tartışıışılmaktadlmaktadıır. r. 



ÖÖzellezelleşştirmetirme’’denden FarkFarkıı:: KKÖÖSSİİ’’lerinlerin konusu, konusu, öözellezelleşştirmede tirmede 
olmadolmadığıığı bibiççimdeimde kamu hizmetlerinin kamu adkamu hizmetlerinin kamu adıına na öözel kesime zel kesime 
ait ait şşirketler tarafirketler tarafıından tasarlanndan tasarlanııp finanse edilerek, ip finanse edilerek, işşletilerek ve letilerek ve 
kamunun tarif ettikamunun tarif ettiğği i şşekilde ve kalite standardekilde ve kalite standardıında bir bedel nda bir bedel 
karkarşışıllığıığında ve belirli bir snda ve belirli bir süüre ile kamuya sunulmasre ile kamuya sunulmasııddıır.r.
GeliGelişşme sme süürecindeki recindeki üülkelerde lkelerde öözellezelleşştirme kartirme karşışıttıı platformda platformda 
yer alan tarafyer alan tarafıın en popn en popüüler propaganda aracler propaganda aracıı,, öözellezelleşştirmeye tirmeye 
konu edilen ulusal kamusal mallarkonu edilen ulusal kamusal mallarıın ve n ve şşirketlerin mirketlerin müülkiyet lkiyet 
haklarhaklarıınnıın n ççooğğu zaman yabancu zaman yabancıı öözel sektzel sektöör r şşirketleri tarafirketleri tarafıından ndan 
ssüüresiz olarak devralresiz olarak devralıınmasnmasıı ve devletin bunlar ve devletin bunlar üüzerindeki zerindeki 
otoritesini kaybetmesi olmaktadotoritesini kaybetmesi olmaktadıır.r.
Fakat Fakat KKÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıında ulusal varlnda ulusal varlııklar veya kamusal klar veya kamusal 
mallarmallarıın mn müülkiyeti lkiyeti öözel sektzel sektöör kurulur kuruluşşuna ya hiuna ya hiçç
devredilmemekte ya da daha devredilmemekte ya da daha öönceden snceden söözlezleşşme ile belirlenen me ile belirlenen 
ssüüre sonunda devlete iade edilmektedir.re sonunda devlete iade edilmektedir. Devlet bunlar Devlet bunlar üüzerinde zerinde 
tam otoriteye sahip olmaya devam etmektedir. Ktam otoriteye sahip olmaya devam etmektedir. KÖÖSSİİ
uygulamasuygulamasıına konu edilen ulusal varlna konu edilen ulusal varlııklarklarıın n mmüülkiyetlerinin lkiyetlerinin 
kaybedilmesi de skaybedilmesi de söözz konusu edilememektedir.konusu edilememektedir. Bu husus en Bu husus en 
temel fark olarak kartemel fark olarak karşışımmııza za ççııkmaktadkmaktadıır.r.

KKÖÖSSİİ UYGULAMALARININ FARKIUYGULAMALARININ FARKI



KKÖÖSSİİ UYGULAMALARININ FARKIUYGULAMALARININ FARKI

İİmtiyazmtiyaz’’dan Farkdan Farkıı:: ŞŞüüphesizdir ki Kphesizdir ki KÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıı da kendi ida kendi iççinde inde 
bir tbir tüür imtiyazdr imtiyazdıır. Ancak r. Ancak ““TasarlaTasarla--YapYap--Finanse EtFinanse Et--İşİşletlet”” ttüürrüü KKÖÖSSİİ
uygulamalaruygulamalarıı basit su ve enerji imtiyazlarbasit su ve enerji imtiyazlarıından ndan ççok farklok farklııddıır. r. 
İİmtiyazlardaki imtiyaz sahibi sadece son tmtiyazlardaki imtiyaz sahibi sadece son tüüketiciden tahsil ettiketiciden tahsil ettiğği i 
gelir riski ile kargelir riski ile karşışılalaşşmaktadmaktadıır. Fakat Kr. Fakat KÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıında kamu nda kamu 
idaresiidaresi, projenin , projenin öözellizelliğğine baine bağğllıı olarak,olarak, öözel sektzel sektööre dre düüzenli olarak zenli olarak 
bir bir öödemede bulundemede bulunabilmektedirabilmektedir..

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) (KSS) UygulamalarUygulamalarıından Farkndan Farkıı::
ŞŞirketlerin irketlerin ççevrelerindeki gelievrelerindeki gelişşmelere duyarsmelere duyarsıız kalmayarak, z kalmayarak, ççeeşşitli itli 
projeler geliprojeler gelişştirerek ve btirerek ve büüttççelendirerek ihtiyaelendirerek ihtiyaçç duyulan toplumsal, duyulan toplumsal, 
bböölgesel veya sosyal lgesel veya sosyal ççalalışışmalara finansal katkmalara finansal katkıı sasağğlayan KSS layan KSS 
uygulamalaruygulamalarıı kar amackar amacıı ggüütmeyen uygulamalardtmeyen uygulamalardıır. Ancak, Kr. Ancak, KÖÖSSİİ
uygulamalaruygulamalarıı finansal karlfinansal karlııllıık yk yöönnüü aağığır basan uygulamalardr basan uygulamalardıır.r.

Geleneksel Tedarik Projelerinden FarkGeleneksel Tedarik Projelerinden Farkıı:: KKÖÖSSİİ’’dede risk darisk dağığıllıımmıı
geleneksel tedarikten daha karmageleneksel tedarikten daha karmaşışıktktıırr. K. Kamu kesimi, inamu kesimi, inşşaat ve aat ve 
iişşletme riskleri gibi Kletme riskleri gibi KÖÖSSİİ tedariktedarikççisi tarafisi tarafıından ndan üüstlenilen risklerin stlenilen risklerin 
isteistennmeden tekrar kamuya gemeden tekrar kamuya geççmemesine memesine ççok dikkat etmelidir.ok dikkat etmelidir.



KAMU KAMU ÖÖDEMEDEMELERLERİİ : GELENEKSEL TEDAR: GELENEKSEL TEDARİİKK

Geleneksel Kamu Tedariğinde Ödeme

Maliyet Maliyet 
AAşışımmıı

TasarTasarıımm
FinansFinans
SermayeSermaye
YapYapıımm
İşİşletmeletme
ve Bakve Bakıımm
MaliyetiMaliyeti

ZamanZaman
aaşışımmıı

İşİşletme maliyeti aletme maliyeti aşışımlarmlarıı

İşİşletme maliyetiletme maliyeti

HarcamaHarcama

YYııll
YapYapıımm

İşİşletme ve bakletme ve bakıım am aşşamasamasıı
0 5 10 15 20 25

YapYapıım, sermaye, im, sermaye, işşletme, bakletme, bakıım ve m ve 
maliyet amaliyet aşışımmıı …… vv..b. tb. tüüm riskler m riskler 
kamu kesiminin uhdesindedir.kamu kesiminin uhdesindedir.

TasarTasarıım m 
MaliyetiMaliyeti

Kaynak: Paul Davies ve Katryn Eustice, (2005), Delivering the PPP Promise: A Review of PPP Issues and Activity, 
PricewaterhouseCoopers, s.13 ve William D. Eggers ve Tom Startup, (2006), Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-
Private Partnerships, Deloitte Research, s.31’den uyarlanmıştır. 
Bknz. Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan, Şekil 4, s.79.



KAMU KAMU ÖÖDEMEDEMELERLERİİ : K: KÖÖSSİİ

KÖSİ Uygulamasında ÖdemeHarcamaHarcama

YYııll
YapYapıımm İşİşletme ve bakletme ve bakıım am aşşamasamasıı

0 5 10 15 20 25

YapYapıım, sermaye, im, sermaye, işşletme, bakletme, bakıım ve m ve 
maliyet amaliyet aşışımmıı …… vv..b. b. ttüüm riskler m riskler öözel zel 
kesimin uhdesindedir.kesimin uhdesindedir.
Kamu kesimiKamu kesimi, al, alıınan hizmete banan hizmete bağğllıı
olarak olarak uzun duzun döönemde nemde öödeme yapardeme yapar..
ÖÖzel kesimin elde edecezel kesimin elde edeceğği kazani kazançç, , 
sunulan hizmetin kalitesine basunulan hizmetin kalitesine bağğllııddıırr..

Bulunabilirlik esasBulunabilirlik esasıına gna gööre re öödemedeme

KullanKullanıım esasm esasıına gna gööre re öödemedeme

Tesis Tesis 
HazHazıır r 
OlOluncayauncaya
Kadar Kadar 
ÖÖdeme deme 
YokYok

Kaynak: Paul Davies ve Katryn Eustice, (2005), Delivering the PPP Promise: A Review of PPP Issues and Activity, 
PricewaterhouseCoopers, s.13 ve William D.Eggers ve Tom Startup, (2006), Closing the Infrastructure Gap: The Role of 
Public-Private Partnerships, Deloitte Research, s. 31’den uyarlanmıştır. 
Bknz. Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan, Şekil 5, s.249.



KKÖÖSSİİ PROJE YAPISIPROJE YAPISI
Tipik bir KTipik bir KÖÖSSİİ Proje YapProje Yapııssıı AAşşaağığıdaki gibidir.daki gibidir.

Kamu Kamu 
Kurum/KuruluKurum/Kuruluşşuu

Doğrudan Sözleşme
Proje Sözleşmesi
(İmtiyaz, İnşaat, 

İmalat)

Bankalar
(Kredi)

Özel Görev Şirketi
(ÖGŞ)

Özel Sermaye -
Yatırımcılar
Hissedarlar ve 
Sigortacılar

İşletme 
Şirketi

Tasarım İnşaat, İmalat 
Yüklenim Şirketi

Kamu Kamu SSektektöörrüü

ÖÖzel Sektzel Sektöörr

ProjeProje

FinansFinans

HisseHisse

MMüüşşavirler ve avirler ve 
DanDanışışmanlarmanlar

MMüüşşavirler ve avirler ve 
DanDanışışmanlarmanlar

Kaynak: Kaynak: Stephen Harris (2006), ”Public Private Partnerships: Delivering Better Infrastructure Services”, Working Paper for Inter-Amerikan 
Development Bank, Washington, D.C., Sustainable Development Department, s.9’dan uyarlanmıştır.
Bknz. Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni., Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan, Şekil 2, s.61.



BBİİR PPP PROJESR PPP PROJESİİNNİİN KARMAN KARMAŞŞIKLIIKLIĞĞII

��Uzun sUzun süüreli taahhreli taahhüüt gerektirirt gerektirir
((Ekonomik, Siyasi, Yasal ve Ticari anlamdaEkonomik, Siyasi, Yasal ve Ticari anlamda))

��TTüüm sm süürereçç boyunca maliyet perspektifi boyunca maliyet perspektifi öönemlidirnemlidir
((Dikkate alDikkate alıınacak pek nacak pek ççok husus vardok husus vardıırr))

�� İşİşbirlibirliğği si süürecrecinine dahil olan e dahil olan ççok sayok sayııda farklda farklıı
Ortak vardOrtak vardıırr

��FarklFarklıı perspektifler vardperspektifler vardıırr
((TedarikTedarikççileriler//BankalarBankalar//YatYatıırrıımcmcıılarlar//Kamu Kamu İİdarelerdarelerii))

��Karar vericilerin pek Karar vericilerin pek ççooğğu PPP projesinin u PPP projesinin 
karmakarmaşışıklklığıığınnıın farkn farkıında nda bile bile dedeğğildirildir

��Etkin ve gerEtkin ve gerççekekççi bir risk paylai bir risk paylaşışım yapm yapııssıı
oluoluşşturturmak gerekirmak gerekir ((öörn;rn; yolu kullanan araba sayyolu kullanan araba sayııssıına na 
ggööre devletin yaptre devletin yaptığıığı öödemelerdemeler, , hizmetten yararlanan yolcu hizmetten yararlanan yolcu 

saysayııssıına gna gööre yapre yapıılan lan öödemelerdemeler, , hazhazıır bulundurma r bulundurma vbvb))



Proje sponsorlarProje sponsorlarıı

GENEL GENEL PPP PPP YAPISIYAPISI

TasarTasarıımm YapYapıımm İİşşletme ve Bakletme ve Bakıımm

Kamu Kamu İİdaresidaresi

İİmtiyaz mtiyaz 

ŞŞirketi irketi SPVSPV

ÖÖz sermayez sermaye

İİkinckincil boril borçç

İİmtiyaz anlamtiyaz anlaşşmasmasıı

Ana borAna borçç

TeminatlarTeminatlar

??

YapYapıım m İİşşlerileri
TasarTasarıımm İİnnşşaataat

HissedarlarHissedarlar Ana Ana 
mukrizlermukrizler

HHüükküümetmet

İİşşleletme/Baktme/BakıımmEkipmanEkipman
SistemSistem TesisTesis

TemettTemettüülerler Geri Geri öödemedeme

Periyodik Periyodik 
BBakakıımm/Y/Yenilemeenileme

MMüüşşavirler ve avirler ve 
DanDanışışmanlarmanlar

MMüüşşavirler ve Danavirler ve Danışışmanlarmanlar



KKÖÖSSİİ’’DE TARAFLARA SADE TARAFLARA SAĞĞLANAN FAYDALANAN FAYDA

Kamu SektKamu Sektöörrüü İİççinin
�� Yeniliklerin HYeniliklerin Hıızla Uygulanmaszla Uygulanmasıı
�� ÖÖzel Sektzel Sektöör Becerilerinden Azami Yararlanr Becerilerinden Azami Yararlanıılabilmesilabilmesi
�� Projelerin Daha Az Maliyetle GeliProjelerin Daha Az Maliyetle Gelişştirilmesitirilmesi
�� BBüüttççenin Kesinlienin Kesinliğğii
�� ÖÖdemelerin Sunulan Hizmete Bademelerin Sunulan Hizmete Bağğllıı OlmasOlmasıı
�� YaYaşşam Dam Dööngngüüssüü Maliyeti Riskinin Maliyeti Riskinin ÖÖzel Sektzel Sektööre Bre Bıırakrakıılabilmesilabilmesi
�� Risklerin OnlarRisklerin Onlarıı En En İİyi Yyi Yöönetebilecek Tarafa Bnetebilecek Tarafa Bıırakrakıılabilmesilabilmesi
�� KKÖÖSSİİ İşİşlemlerinin Kamu Bilanlemlerinin Kamu Bilanççosunda Gosunda Göösterilmemesisterilmemesi
�� Kamu VarlKamu Varlııklarklarıınnıın Daha n Daha İİyi Kullanyi Kullanıılmaslmasıınnıın San Sağğlanmaslanmasıı
�� SorumluluklarSorumluluklarıın En Uygun Bin En Uygun Biççimde Paylaimde Paylaşışılmaslmasıı
ÖÖzel Sektzel Sektöör r İİççinin
�� ÖÖzel Sektzel Sektöörrüün Sonuca ve Avantaja Odaklanmasn Sonuca ve Avantaja Odaklanmasıınnıın San Sağğlanmaslanmasıı
�� ÖÖzel Becerilerin Gelizel Becerilerin Gelişştirilmesinin tirilmesinin ÖÖzendirilmesi zendirilmesi 
�� ÖÖzel Sektzel Sektöörrüün Sermayeye n Sermayeye İşİştirak Etmesinin Tetirak Etmesinin Teşşvik Edilmesivik Edilmesi
Yararlanan Bireyler Yararlanan Bireyler İİççinin
�� ÖÖdenen Parandenen Paranıın Karn Karşışıllığıığınnıın Aln Alıınmasnmasıı
�� AlAlıınan Hizmetin Kalite Standardnan Hizmetin Kalite Standardıınnıın Korunmasn Korunmasıı



KKÖÖSSİİ’’yeye İİlgi Glgi Göösteren steren ÜÜlkelerlkeler

KKÖÖSSİİ’’YE ULUSLARARASI YE ULUSLARARASI İİLGLGİİ,, 19991999

Kaynak: Stephen Harris (2006)“PPP: Key Messages for Government based on UK and
International Experience”, Uluslararası KÖSİ (PPP) Zirvesi ve Sempozyumu, Tebliğ
sunumu,15.09.2006, Ankara.



KKÖÖSSİİ’’yeye İİlgi Glgi Göösteren steren ÜÜlkelerlkeler

KKÖÖSSİİ’’YE ULUSLARARASI YE ULUSLARARASI İİLGLGİİ,, 20020077

Kaynak: Stephen Harris (2006)“PPP: Key Messages for Government based on UK and
International Experience”, Uluslararası KÖSİ (PPP) Zirvesi ve Sempozyumu, Tebliğ
sunumu, 15.09.2006, Ankara.



KKÖÖSSİİ’’DE SON GELDE SON GELİŞİŞMELERMELER

AB AB üülkelerindelkelerinde imzalanan simzalanan söözlezleşşme tutarme tutarıı ;; 20012001--20020044
arasarasıında nda yaklayaklaşışık k 30 milyar30 milyar €€ tutartutarıında oldunda olduğğu gu göörrüülen len 
KKÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıı,  ,  20020055’’de de 21.421.4, , 20020066’’ddaa 118.08.0, , 
20020077’’ddee 7733..88 milyar milyar €€ bbüüyyüüklklüüğğe ulae ulaşşmmışış olup diolup diğğer er 
üülkelerde oldulkelerde olduğğu gibi hu gibi hıızla gelizla gelişşmektemekte ve artve artışış
ggööstermektedir.stermektedir.

İİmzalanmzalananan KKÖÖSSİİ ssöözlezleşşmelerininmelerinin tutartutarıı 20020077 sonu itibarsonu itibarııyla; yla; 
4.14.1 milyar milyar €€ ile ile İİspanyaspanya, , 
3.53.5 milyar milyar €€ ile ile İİtalyatalya, , 
2.92.9 milyar milyar €€ ile ile İİrlandarlanda, , 
2.2.88 milyar milyar €€ ile ile FransaFransa, , 
2.2.44 milyar milyar €€ ile ile YunanistanYunanistan, ve , ve 

4242..22 milyar milyar €€ ile ile İİngilterengiltere’’de oldude olduğğu gu göörrüülmektedir.lmektedir.
EEn bn büüyyüük tutara sahip Kk tutara sahip KÖÖSSİİ ssöözlezleşşmeleri meleri ulaulaşşttıırmarma ((paralparalıı

otoyollar ve demiryollarotoyollar ve demiryollarıı) ve ) ve sasağğllııkk (hastane) (hastane) 
sektsektöörrüündedir.ndedir.



TTÜÜRK KAMU YATIRIMLARINDA TIKANMA RK KAMU YATIRIMLARINDA TIKANMA --11
ÜÜlkemizin altyaplkemizin altyapıı yatyatıırrıımlarmlarıındaki yetersizlik ve uygulamada ndaki yetersizlik ve uygulamada 

karkarşışılalaşışılan balan başşararııssıızlzlııklarklarıın n babaşşllııca ca temel nedenleri; temel nedenleri; 
�� HHıızlzlıı nnüüfus artfus artışıışı, , 
�� KKıırdan kente grdan kente göçöç, , 
�� AArtan altyaprtan altyapıı ihtiyacihtiyacıına karna karşışıllıık kamu kaynaklark kamu kaynaklarıınnıın n 

kkııtltlığıığı, , 
�� SSiyasi miyasi müüdahaleler, dahaleler, 
�� PlansPlansıızlzlııkk,,
�� KKaynak israfaynak israfıı,,
�� AAlternatif finansman aralternatif finansman araççlarlarıınnıın yetersizlin yetersizliğğii’’dir. dir. 
HHıızlzlıı nnüüfus artfus artışıışı ve ive içç ggöçöç ile birlikte kent bile birlikte kent büüyyüüklklüüklerinde klerinde 

de artde artışışlar olmakta, lar olmakta, İİstanbul nstanbul nüüfusu her fusu her üçüç yyııldalda birbir, , 
EskiEskişşehir kadar behir kadar büüyyüümektedir.mektedir.

BBööyleceylece, ba, başşta yerel yta yerel yöönetim hizmetleri olmanetim hizmetleri olmakk üüzere zere 
ekonomik, sosyal ve kekonomik, sosyal ve küültltüürel donanrel donanıımlarmlarıın yann yanıı ssııra hra hıızla zla 
artan kentsel altyapartan kentsel altyapıı ihtiyacihtiyacıı bbüüyyüüyerek artmaktadyerek artmaktadıırr..
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Kamu yatKamu yatıırrıım projeleri, toplam yatm projeleri, toplam yatıırrıım projelerinin m projelerinin 
yaklayaklaşışık % 80k % 80’’ini oluini oluşşturmaktadturmaktadıır. r. 

Bu yatBu yatıırrıımlarmlarıın n cari cari bbüüttççe imkanlare imkanlarıı ile orta vadede ile orta vadede 
bile gerbile gerççekleekleşştirilmesi mtirilmesi müümkmküün gn göörrüülmelmedidiğğinden, inden, 
iyi diyi düüzenlenmizenlenmişş KKÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıı zorunludur.zorunludur.

ÜÜlkemizdeki kamu yaptlkemizdeki kamu yaptıırrıımlarmlarıı; ; 
�� KKİİT statT statüüssüündeki kurum ve kurulundeki kurum ve kuruluşşlarlar,,
�� MMerkezi herkezi hüükküümet (bakanlmet (bakanlııklar),klar),
�� YYerel yerel yöönetimlernetimler
taraftarafıından gerndan gerççekleekleşştirilmektedir. tirilmektedir. 
Toplam kamu altyapToplam kamu altyapıı yatyatıırrıım harcamalarm harcamalarıınnıın yaklan yaklaşışık k 

% 45% 45’’i bi büüttççedeneden karkarşışılanmakta, kalan miktarlanmakta, kalan miktarıın n 
yaklayaklaşışık k %20%20’’si Ksi KİİTT’’lerler, , % 35 oran% 35 oranıındaki ndaki bakiye bakiye 
harcamalar ise yerel yharcamalar ise yerel yöönetimlernetimler taraftarafıından ndan 
yapyapıılmaktadlmaktadıırr. . 



�� FFinansman problemleriinansman problemleri,,
�� UUygulama ygulama hatalarhatalarıı, , 
�� KKurumlar arasurumlar arasıı eeşşggüüddüüm eksiklim eksikliğğii,,
�� EEkonomik istikrarskonomik istikrarsıızlzlığıığın siyasi belirsizlikle birlen siyasi belirsizlikle birleşşmesi, mesi, 
�� SSıık dek değğiişşen hen hüükküümetlerle birlikte demetlerle birlikte değğiişşen politik tercihler sonucunda en politik tercihler sonucunda 

projelerin projelerin sektsektöörelrel öönceliklerinden sapmalar, nceliklerinden sapmalar, 
�� FFizibilite izibilite ççalalışışmasmasıı yapyapıılmamlmamışış da olsa bazda olsa bazıı projelerin projelerin siyasisiyasi baskbaskıılarla larla 

yatyatıırrıım programm programıına alna alıınnııyor olmasyor olmasıı, , 
Kamu yatKamu yatıırrıımlarmlarıındaki ndaki mevcut sorunlarmevcut sorunlarıı daha da bdaha da büüyyüütmektedir.tmektedir.
AAkla ve teknikla ve tekniğğe uygun olmayan siyasi tercihlerin egemen olmase uygun olmayan siyasi tercihlerin egemen olmasıı

neticesindeneticesinde;; geri dgeri döönnüüşşüü olmayan, tabiat olmayan, tabiat şşartlarartlarıınnıın etkisinde n etkisinde 
yyııpranan, terk edilen binlerce yarpranan, terk edilen binlerce yarıım kalmm kalmışış ya da yapya da yapııldldığıığı halde halde 
kullankullanıılmayan ve pistlerini otlar saran havaalanlarlmayan ve pistlerini otlar saran havaalanlarıı …… vv..bb.. kamu kamu 
yatyatıırrıımlarmlarıı sorunsorunuu ggüündemdeki yerini korumaktadndemdeki yerini korumaktadıırr. . 

KKııt kamu kaynaklart kamu kaynaklarıı ile ile ççok sayok sayııda yatda yatıırrıım projesinin, fizibilite ve bm projesinin, fizibilite ve büüttççe e 
kkııssııtlartlarıı ggöözetilmeden yatzetilmeden yatıırrıım programm programıına alna alıınmasnmasıı, finansal , finansal 
yetersizliklerden dolayyetersizliklerden dolayıı mevcut yatmevcut yatıırrıımlara ayrmlara ayrıılan lan öödeneklerin de deneklerin de 
azalmasazalmasıı ile birlikte projelerin tamamlanma sile birlikte projelerin tamamlanma süürelerinin uzamasrelerinin uzamasıı ve ve 
maliyetlerinde artmaliyetlerinde artışışlar glar göörrüülmesi nedeniylelmesi nedeniyle 20012001’’de YPK ve BKK kararde YPK ve BKK kararıı
ile kamu yatile kamu yatıırrıım programm programıınnıın gn göözden gezden geççirilerek rasyonelleirilerek rasyonelleşştirilmesi tirilmesi 
ööngngöörrüülmlmüüşşttüür. Rasyoneller. Rasyonelleşştirme tirme ççalalışışmalarmalarıı halen devam etmektedir.halen devam etmektedir.
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RasyonelleRasyonelleşştirme tirme ççalalışışmalarmalarıı sonucunda; 2001sonucunda; 2001’’de de 5.0475.047
olan proje sayolan proje sayııssıı, 2006 y, 2006 yııllıında nda 2.5252.525’’ee indirilmiindirilmişştir. tir. 

YatYatıırrıım programm programıından ndan ççııkartkartıılan lan projelerin planlanan projelerin planlanan 
bedelibedeli, 2004 rakamlar, 2004 rakamlarııyla yla 53.453.4 milyar ABD Dolarmilyar ABD Dolarıı, , 
bunlarbunlarıın n gergerççekleekleşşen ken kıısmsmıı iiççin in yapyapıılan harcamalarlan harcamalar
ise yaklaise yaklaşışıkk 5.4 milyar ABD Dolar5.4 milyar ABD Dolarıı seviyesindedir. seviyesindedir. 

DolayDolayııssııyla; yla; siyasi tercihlerle basiyasi tercihlerle başşlatlatıılan, yetersiz lan, yetersiz 
öödeneklerden dolaydeneklerden dolayıı tamamlanamayan kamu tamamlanamayan kamu 
yatyatıırrıımlarmlarıından kaynaklanan kamusal israfndan kaynaklanan kamusal israfıın boyutlarn boyutlarıı
bbüüyyüüktktüür. r. 

Bu sorunun temel nedeni Bu sorunun temel nedeni plansplansıızlzlıık, koordinasyonsuzlukk, koordinasyonsuzluk ve ve 
sektsektöörelrel politika yoklupolitika yokluğğudur. udur. 

Mevcut sorunlarMevcut sorunlarıın an aşışılmaslmasıı ve kve kııt kamu kaynaklart kamu kaynaklarıınnıın akn akıılclcıı
kullankullanıılmaslmasıında temel araynda temel arayışış,, kamu hizmetlerinin kamu hizmetlerinin öözel zel 
sektsektöör kaynaklarr kaynaklarıı ile de finanse edilebilmesini saile de finanse edilebilmesini sağğlayan layan 
KKÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıınnıın gelin gelişştirilmesi, yasal, idari ve tirilmesi, yasal, idari ve 
kurumsal kurumsal ççererççevenin kurulmasevenin kurulmasıı olmalolmalııddıır.r.
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�� İİmtiyaz mtiyaz (1910 tarihli (1910 tarihli MenafiiMenafii UmumiyeyeUmumiyeye
MMüüteallik teallik İİmtiyazatmtiyazat HakkHakkıında Kanun)nda Kanun)

�� YapYap--İşİşletlet--DevretDevret (Kanun No: 3996, 3465, (Kanun No: 3996, 3465, 
3096)3096)

�� YapYap--İşİşletlet (Kanun No: 4283)(Kanun No: 4283)
�� YapYap--Kiraya VerKiraya Ver--DevretDevret (Kanun No: 5396)(Kanun No: 5396)
�� İşİşletme Hakkletme Hakkıı DevriDevri (Kanun No: 4046, 5335, (Kanun No: 4046, 5335, 

3465, 3096) 3465, 3096) 
�� Uzun DUzun Döönemli Kiralamanemli Kiralama (Kanun No: 5335, (Kanun No: 5335, 

4046)4046)

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ -- PPPPPP
MEVCUT YASAL ALTYAPININ KAPSADIMEVCUT YASAL ALTYAPININ KAPSADIĞĞI YI YÖÖNTEMLERNTEMLER



SASAĞĞLIKLIK
��HastanelerHastaneler

ENERJENERJİİ
��Elektrik Elektrik üüretim, iletim, daretim, iletim, dağığıttıım m 

ve ticaretive ticareti
��BarajlarBarajlar

ULAULAŞŞTIRMATIRMA
��Otoyol, kOtoyol, kööprprüü, t, tüünel, otopark,   nel, otopark,   

otoyol iotoyol işşletme tesisleriletme tesisleri
��DemiryoluDemiryolu
��Sivil kullanSivil kullanııma yma yöönelik deniz nelik deniz 

ve hava limanlarve hava limanlarıı
İİÇÇME SUYU, KANALME SUYU, KANALİİZASYONZASYON

��İİççme ve kullanma suyume ve kullanma suyu
��ArArııtma tesisitma tesisi
��KanalizasyonKanalizasyon

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ -- PPPPPP
MEVCUT YASAL ALTYAPININ MEVCUT YASAL ALTYAPININ KAPSADIKAPSADIĞĞI I SEKTSEKTÖÖRLERRLER

TURTURİİZMZM
��Yat LimanlarYat Limanlarıı

GENEL GENEL İİDAREDARE
��GGüümrmrüük Kapk Kapıılarlarıı

MADENCMADENCİİLLİİKK
��Maden ve iMaden ve işşletmeleriletmeleri

ÇÇEVREEVRE
��ÇÇevre kirlilievre kirliliğğini ini öönleyici nleyici 

yatyatıırrıımlarmlar
İİMALATMALAT

��Fabrika ve benzeri tesislerFabrika ve benzeri tesisler
HABERLEHABERLEŞŞMEME
TARIMTARIM

��SulamaSulama



��TasarlaTasarla--YapYap--Finanse EtFinanse Et--İşİşletlet

��YapYap--SahiplenSahiplen--İşİşletlet--DevretDevret

��RehabiliteRehabilite EtEt--İşİşletlet--DevretDevret

��YapYap--SahiplenSahiplen--İşİşletlet

��YapYap--DevretDevret--İşİşlet let 

��İİlave Yatlave Yatıırrıım Yapm Yap--İşİşlet let 

��ÖÖzel sektzel sektöörle rle şşirket kurmairket kurma

��GGöölge lge üücretcret

��GeliGelişştirilecek yeni usullertirilecek yeni usuller

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ -- PPPPPP
MEVCUT YASAL ALTYAPININ MEVCUT YASAL ALTYAPININ KAPSAMADIKAPSAMADIĞĞII BAZI BAZI 
ÇÇAAĞĞDADAŞŞ KKÖÖSSİİ YYÖÖNTEMLERNTEMLERİİ



��EEğğitim Hizmetleri itim Hizmetleri 
��Adalet Hizmetleri Adalet Hizmetleri 
��KKüültltüür Hizmetlerir Hizmetleri

Mevcut yasal altyapMevcut yasal altyapıınnıın kapsamadn kapsamadığıığı bir bir 
yyööntem olan ntem olan ggöölge lge üücretcret uygulamasuygulamasıınnıın yasal n yasal 
bazbazıınnıı oluoluşşturabilmek iturabilmek iççin, Maliye Bakanlin, Maliye Bakanlığıığı
taraftarafıından 3996 sayndan 3996 sayııllıı KanunKanun’’da deda değğiişşiklik iklik 
yapyapıılmaslmasıına dair bir kanun tasarna dair bir kanun tasarııssıı taslataslağığı
hazhazıırlanarak TBMMrlanarak TBMM’’ye gye göönderilminderilmişştir. tir. 
Bu taslaBu taslağığın 2008 yn 2008 yııllıı iiççinde yasalainde yasalaşşmasmasıı
beklenmektedir.beklenmektedir.

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ -- PPPPPP
MEVCUT YASAL ALTYAPININ KAPSAMADIMEVCUT YASAL ALTYAPININ KAPSAMADIĞĞI BAZI SEKTI BAZI SEKTÖÖRLERRLER



1.1. KKÖÖSSİİ UygulamalarUygulamalarıındanda Kurumsal Kurumsal İİdari dari Kapasite ve Kapasite ve 
YapYapıılanma Eksiklilanma Eksikliğğii

a.a. Genellikle Genellikle öözel kesim tarafzel kesim tarafıından finanse edilip ndan finanse edilip 
iişşletilmeleri sebebiyle Kletilmeleri sebebiyle KÖÖSSİİ projelerinin kamu tarafprojelerinin kamu tarafıından ndan 
yeterince sahiplenilmemesi.yeterince sahiplenilmemesi.

b.b. KKÖÖSSİİ projelerinin hazprojelerinin hazıırlrlıık ak aşşamasamasıında; nda; faydafayda--maliyet maliyet 
analizi, analizi, projelerin teknik, ekonomik ve mali projelerin teknik, ekonomik ve mali 
yapyapıılabilirlilabilirliğği, ekonomiki, ekonomik--sosyal maliyet, getiri ve riskleri sosyal maliyet, getiri ve riskleri 
üüzerine karar verme szerine karar verme süürecine yardrecine yardıımcmcıı olabilecek olabilecek 
nitelikte nitelikte ççalalışışmalarmalarıın zamann zamanıında ve yeterli dnda ve yeterli düüzeyde zeyde 
yapyapıılamamaslamamasıı. . 

c.c. Kamu kuruluKamu kuruluşşlarlarıında; klasik finansman ynda; klasik finansman yööntemlerine ntemlerine 
nazaran daha karmanazaran daha karmaşışık sk süürereççler iler iççeren Keren KÖÖSSİİ projelerine projelerine 
yyöönelik tecrnelik tecrüübe eksiklibe eksikliğği (Kamu kurului (Kamu kuruluşşlarlarıı ve ve öözel kesim zel kesim 
arasarasıında bilgi ve tecrnda bilgi ve tecrüübe asimetrisibe asimetrisinin mevcudiyetinin mevcudiyeti)  )  

d.d. Proje dProje dookküümanlarmanlarıına (fizibiliteler, sna (fizibiliteler, söözlezleşşmeler, vb) meler, vb) 
yyöönelik nelik sektsektöörelrel standardizasyonun olustandardizasyonun oluşşturulamamturulamamışış
olmasolmasıı..

e.e. KKÖÖSSİİ projelerinin analizi, projelerinin analizi, öönceliklendirmesinceliklendirmesi ve ve 
seseççiminden sorumlu, Kiminden sorumlu, KÖÖSSİİ konusunda uzmanlakonusunda uzmanlaşşmmışış
merkezi bir birimin olmamasmerkezi bir birimin olmamasıı..

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ -- PPPPPP
KARKARŞŞILAILAŞŞILAN TEMEL SORUNLARILAN TEMEL SORUNLAR



2.2. MevcutMevcut MevzuatMevzuatıın Dan Dağığınnııkk YapYapııda Olmasda Olmasıı
ve Az Sayve Az Sayııda Modeli Kapsamasda Modeli Kapsamasıı

a.a. Model Model ççeeşşitliliitliliğği azi azddıır r : Mevzuat sadece Y: Mevzuat sadece YİİD, D, 
YYİİ, , İİHD, YapHD, Yap--KiralaKirala--Devret ve Uzun DDevret ve Uzun Döönemli nemli 
Kiralama yKiralama yööntemlerini kapsamantemlerini kapsamaktadktadıırr. . 

b.b. FarklFarklıı modellerin farklmodellerin farklıı kanun ve kanun ve 
yyöönetmeliklerle dnetmeliklerle düüzenlenmzenlenmiişş olmasolmasıı..
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1.1. Merkezi Merkezi İİdari Otorite dari Otorite İİhtiyachtiyacıı
�� KKÖÖSSİİ konusunda uzmanlakonusunda uzmanlaşşmmışış,,
�� TTüürkiyerkiye’’nin Knin KÖÖSSİİ politikalarpolitikalarıınnıı belirleyecek ve belirleyecek ve 

geligelişştirecek,tirecek,
�� UygulayUygulayııccıı kamu kurulukamu kuruluşşlarlarıı iiççin kaynak niteliin kaynak niteliğği tai taşışıyan yan 

rehber ve standart dokrehber ve standart doküümanlarmanlarıı hazhazıırlayacak,rlayacak,
�� KKÖÖSSİİ projelerinin kalkprojelerinin kalkıınma planlarnma planlarıı, program ve , program ve 

sektsektöörelrel politikalar ile uyumunu sapolitikalar ile uyumunu sağğlayacak,layacak,
�� KKÖÖSSİİ projelerinin analizi, deprojelerinin analizi, değğerlendirilmesi, erlendirilmesi, 

öönceliklendirilmesinceliklendirilmesi, se, seççimi ve izlenmesinden sorumlu,imi ve izlenmesinden sorumlu,
merkezi bir idari birimin olumerkezi bir idari birimin oluşşturulmasturulmasıı zorunludur.zorunludur.

2.2. Ulusal KUlusal KÖÖSSİİ stratejisinin olustratejisinin oluşşturulmasturulmasıı
3.3. Uygulanabilir model ve sektUygulanabilir model ve sektöörleri irleri iççine alan ine alan 

tek bir tek bir ççererççeve kanun eve kanun ççııkarkarıılmaslmasıı
4.4. Kamunun KKamunun KÖÖSSİİ ssüürereççleri konusunda bilgi ve leri konusunda bilgi ve 

kapasitesinin artkapasitesinin artıırrıılmaslmasıı

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ -- PPPPPP
ÇÖÇÖZZÜÜM M ÖÖNERNERİİLERLERİİ



Mevcut Durum, Sorunlar ve Mevcut Durum, Sorunlar ve İİhtiyahtiyaççlarlar
�� DPT tarafDPT tarafıından; hayata gendan; hayata geççirilen Kirilen KÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıı, , 

edinilen tecredinilen tecrüübeler, karbeler, karşışılalaşışılan sorunlar, lan sorunlar, 
uygulanabilecek yeni modeller ve uygulanabilecek yeni modeller ve çöçözzüüm m öönerilerinin nerilerinin 
belirlenmesine ybelirlenmesine yöönelik ilgili kurum ve kurulunelik ilgili kurum ve kuruluşşlarlarıın n 
katkatııllıımmııyla 2005 yyla 2005 yııllıı babaşışından itibaren bir dizi toplantndan itibaren bir dizi toplantıı
ddüüzenlenerek bir rapor ve bir taslak Kzenlenerek bir rapor ve bir taslak KÖÖSSİİ ÇÇererççeve eve 
Kanunu hazKanunu hazıırlanmrlanmışışttıır. r. 

KKÖÖSSİİ Taslak Taslak ÇÇererççeve Kanunueve Kanunu
�� Taslak KTaslak KÖÖSSİİ Kanunu BaKanunu Başşbakanlbakanlığığa sevk edilmia sevk edilmişştir.tir.
�� Bu TaslaBu Taslağığın 2008 Haziran ayn 2008 Haziran ayıına kadar yasalana kadar yasalaşşmasmasıı ve ve 

2009 y2009 yııllıı sonuna kadar ikincil mevzuat sonuna kadar ikincil mevzuat ççalalışışmalarmalarıınnıın n 
tamamlanmastamamlanmasıı beklenmektedir. beklenmektedir. 

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ -- PPPPPP
ÇÖÇÖZZÜÜM M İİÇÇİİN ATILAN ADIMLARN ATILAN ADIMLAR



1.1. KKÖÖSSİİ KavramKavramıınnıın Tann Tanıımlanmasmlanmasıı
2.2. KKÖÖSSİİ MevzuatMevzuatıınnıın Yeknesaklan Yeknesaklaşşttıırrıılmaslmasıı
3.3. KKÖÖSSİİ Modellerinin TanModellerinin Tanıımlanmasmlanmasıı ve ve 

Modellere Esneklik GetirilmesiModellere Esneklik Getirilmesi
4.4. Yeni SektYeni Sektöörlerin Eklenmesiyle Kapsamrlerin Eklenmesiyle Kapsamıın n 

GeniGenişşletilmesiletilmesi
5.5. KKÖÖSSİİ SSüürecine recine İİlilişşkinkin Objektif Kriterler Objektif Kriterler 

GetirilmesiGetirilmesi
6.6. KKÖÖSSİİ Projelerinde Risk KavramProjelerinde Risk Kavramıınnıın n 

Getirilmesi ve Garantilerin TanGetirilmesi ve Garantilerin Tanıımlanmasmlanmasıı
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TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ -- PPPPPP
TASLAK KTASLAK KÖÖSSİİ KANUNUYLA GETKANUNUYLA GETİİRRİİLEN YENLEN YENİİLLİİKLERKLER

��YapYap--İşİşletlet--DevretDevret

��YapYap--İşİşletlet

��YapYap--Kiraya VerKiraya Ver--DevretDevret

��İşİşletme Hakkletme Hakkıı Devri ve Devri ve 

��Uzun DUzun Döönemli Kiralamanemli Kiralama

��TasarlaTasarla--YapYap--İşİşletlet--DevretDevret

��TasarlaTasarla--YapYap--İşİşletlet

��RehabiliteRehabilite EtEt--İşİşletlet--DevretDevret

��İİlave Yatlave Yatıırrıım Yapm Yap--İşİşletlet--DevretDevret

��İİlave Yatlave Yatıırrıım Yapm Yap--İşİşletlet

��ÖÖzel sektzel sektöörle rle şşirket kurmairket kurma

��İİlave Yatlave Yatıırrıım Yapm Yap--Kiraya VerKiraya Ver--DevretDevret

��RehabiliteRehabilite EtEt--Kiraya VerKiraya Ver--DevretDevret

��YapYap--İşİşletlet--Devret Devret 
(3996, 3465, 3096)(3996, 3465, 3096)

��YapYap--İşİşlet let 
(4283)(4283)

��YapYap--Kiraya VerKiraya Ver--Devret Devret 
(5396)(5396)

��İşİşletme Hakkletme Hakkıı Devri ve Devri ve 

Uzun DUzun Döönemli Kiralama nemli Kiralama 

(4046, 5335,3465,3096)(4046, 5335,3465,3096)

TASLAK KTASLAK KÖÖSSİİ KANUNUKANUNUMEVCUT YASAL MEVCUT YASAL 
ÇÇERERÇÇEVEEVE

Tamamlama, Tamamlama, 
yenileyenileşştirme, tirme, 
geligelişştirme,arama, tirme,arama, 
restorasyon, restorasyon, 
bakbakıımm--onaronarıım v.b. m v.b. 
iişşler  ler  ““YAPYAP””
kavramkavramıı iiççinde inde 
dedeğğerlendirilmekteerlendirilmekte
dir. dir. GGöölge lge üücretcret
uygulamasuygulamasıı da bu da bu 
kanun  kanun  
kapsamkapsamıındadndadıır.r.



SSööz konusu taslaz konusu taslağığın yasalan yasalaşşmasmasıından ndan öönce, Knce, KÖÖSSİİ
uygulamalaruygulamalarıınnıın n üülkemizde gelilkemizde gelişştirilmesine ilitirilmesine ilişşkin kin 
olarak;olarak;
��Hazine MHazine Müüstesteşşarlarlığıığı ile Dile Düünya Bankasnya Bankasıı iişşbirlibirliğğinde inde 

ggöörevlendirilen revlendirilen ECORYSECORYS dandanışışmanlmanlıık k şşirketi ve irketi ve 

��Avrupa BirliAvrupa Birliğği (AB) uyum si (AB) uyum süüreci kapsamreci kapsamıında Maliye nda Maliye 
BakanlBakanlığıığı eeşşggüüddüümmüünde gnde göörevlendirilen revlendirilen SSİİGMAGMA
ProgramProgramıı ççalalışışmalarmalarıınnıınn

sonusonuççlarlarıınnıın beklenmesinin uygun olacan beklenmesinin uygun olacağığı
ddüüşşüünnüülmektedir.lmektedir.

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ –– PPPPPP
TASLAK KTASLAK KÖÖSSİİ KANUNUN DEKANUNUN DEĞĞERLENDERLENDİİRRİİLMESLMESİİ



�� Bahse konu kanun taslaBahse konu kanun taslağığı kapsamkapsamıında yer alan baznda yer alan bazıı kurulukuruluşşlar lar 
(Merkezi y(Merkezi yöönetim kapsamnetim kapsamıındaki kamu idareleri ve Kndaki kamu idareleri ve KİİTT’’ler)ler) ile 4046 sayile 4046 sayııllıı Kanun Kanun 
kapsamkapsamıında yer alan baznda yer alan bazıı kurulukuruluşşlar lar ((İİDTDT’’lerler, genel ve katma b, genel ve katma büüttççeli idareler eli idareler 
ile bunlara baile bunlara bağğllıı ddööner sermayeli kuruluner sermayeli kuruluşşlar ve Klar ve KİİTT’’ler)ler) benzerlik arz etmektedir.benzerlik arz etmektedir.

�� Taslak kanunda KTaslak kanunda KÖÖSSİİ modelleri arasmodelleri arasıında tannda tanıımlanmmlanmışış olan Yolan YİİD ve D ve 
İİHD modelleri 4046 sayHD modelleri 4046 sayııllıı KanunKanun’’da birer da birer öözellezelleşştirme ytirme yööntemi olarak ntemi olarak 
ööngngöörrüülmlmüüşşttüür r (4046 say(4046 sayııllıı KanunKanun’’da; da; ““İşİşletme Hakkletme Hakkıı ModeliModeli””, , ““İşİşletme Hakkletme Hakkıı DevriDevri””
yyööntemi olarak tanntemi olarak tanıımlanmlanıırken, rken, ““YYİİD ModeliD Modeli”” ““İşİşin Gerein Gereğğine Uygun Sair Hukuki ine Uygun Sair Hukuki 
TasarruflarTasarruflar”” yyööntemi intemi iççersinde deersinde değğerlendirilmektedir)erlendirilmektedir)..

�� Bu kuruluBu kuruluşşlar taraflar tarafıından yndan yüürrüüttüülen ve slen ve sööz konusu taslak kanun z konusu taslak kanun 
kapsamkapsamıında nitelendirilen baznda nitelendirilen bazıı yatyatıırrıım ve hizmetlerin m ve hizmetlerin ((ÖÖrn. madencilik, rn. madencilik, 
enerji, ulaenerji, ulaşşttıırma, haberlerma, haberleşşme, turizm alanlarme, turizm alanlarıındaki yatndaki yatıırrıım ve hizmetler, vb)m ve hizmetler, vb) öözel zel 
sektsektöör tarafr tarafıından gerndan gerççekleekleşştirilmesinde dikkate altirilmesinde dikkate alıınacak usul ve nacak usul ve 
esaslaresaslarıın n ((ÖÖrn. bu konudaki ihalelerin hangi kurulurn. bu konudaki ihalelerin hangi kuruluşş taraftarafıından ve hangi yndan ve hangi yööntem ntem 
kullankullanıılarak gerlarak gerççekleekleşştirilecetirileceğği, vb.)i, vb.) belirlenebilmesi bakbelirlenebilmesi bakıımmıından taslandan taslağığın bu n bu 
haliyle kanunlahaliyle kanunlaşşmasmasıı durumunda budurumunda bu yeni Kanun ve 4046 sayyeni Kanun ve 4046 sayııllıı
Kanun arasKanun arasıında ynda yööntem ve yetki karmantem ve yetki karmaşşasasıı yayaşşananıılmaslmasıı
kuvvetle muhtemeldir.kuvvetle muhtemeldir.
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�� BahsekonuBahsekonu taslak Kanuntaslak Kanun’’da da ““4046 say4046 sayııllıı KanunKanun’’un un İİHD ile HD ile 
ilgili hilgili hüükküümlerinin kaldmlerinin kaldıırrııldldığıığı”” ifade edilmekte ise de, 4046 ifade edilmekte ise de, 4046 
saysayııllıı Kanun kapsamKanun kapsamıında yer alan nda yer alan bazbazıı kurulukuruluşşlarlarıın n ((öözellikle genel zellikle genel 
ve katma bve katma büüttççeli idarelerle bunlara baeli idarelerle bunlara bağğllıı ddööner sermayeli kuruluner sermayeli kuruluşşlarlarıın, baraj, n, baraj, 
ggöölet, otoyol, yatakllet, otoyol, yataklıı tedavi kurumlartedavi kurumlarıı, limanlar gibi mal ve hizmet , limanlar gibi mal ve hizmet üüretim retim 
birimleri ile varlbirimleri ile varlııklarklarıınnıın ve Kn ve KİİTT’’lerin ve bunlarlerin ve bunlarıın mn müüessese, baessese, bağğllıı ortaklortaklıık, k, 
iişşletme, iletme, işşletme birimleri ve varlletme birimleri ve varlııklarklarıınnıın)n) ancak mancak müülkiyetin devri dlkiyetin devri dışıışında nda 
kalan ykalan yööntemlerle ntemlerle ((ÖÖrn.rn.İİHDHD)) öözellezelleşştirilmesi gerektitirilmesi gerektiğği dikkate i dikkate 
alalıındndığıığında,nda, ssööz konusu z konusu kanun taslakanun taslağığınnıın bu haliyle aynen n bu haliyle aynen 
yasalayasalaşşmasmasıı durumunda, bu ddurumunda, bu düüzenleme halen zenleme halen 
öözellezelleşştirme kapsam ve programtirme kapsam ve programıında bulunan baznda bulunan bazıı
kurulukuruluşşlar lar ((ÖÖrn. TCDDrn. TCDD’’ye ait limanlarye ait limanlarıın, TEKELn, TEKEL’’e ait tuzlalare ait tuzlalarıın ve elektrik dan ve elektrik dağığıttıım m 
şşirketlerinin irketlerinin İİHD ile HD ile öözellezelleşştirilmesi,vb)tirilmesi,vb) ile ileride ile ileride öözellezelleşştirme kapsam tirme kapsam 
ve programve programıına alna alıınacak olan bir nacak olan bir ççok kuruluok kuruluşşun un 
öözellezelleşştirilmesini de imkanstirilmesini de imkansıız hale getirecektirz hale getirecektir..
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�� Taslaktaki yaklaTaslaktaki yaklaşışım ve m ve öönermeler dikkate nermeler dikkate 
alalıındndığıığında; Ynda; YİİD, YD, Yİİ, , …… vb. modellerin vb. modellerin 
TTüürkiyerkiye’’deki uygulamasdeki uygulamasıınnıın den değğiişşik aik aşşamalaramalarıında nda 
olduolduğğu gibi Ku gibi KÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıında danda da (Dan(Danışıştay, DPT tay, DPT 
MMüüstesteşşarlarlığıığı, Hazine M, Hazine Müüstesteşşarlarlığıığı, Maliye Bakanl, Maliye Bakanlığıığı, , ÇÇevre ve Orman Bakanlevre ve Orman Bakanlığıığı, , 

BayBayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığı, ilgili Belediyeler, vb), ilgili Belediyeler, vb) ççok sayok sayııda kamu da kamu 
otoritesinin gotoritesinin göörev rev üüstleniyor olmasstleniyor olmasıı, i, işş ve ve 
iişşlemlerin karmalemlerin karmaşışık hukuki ilik hukuki ilişşkileri ve skileri ve süürereççleri leri 
iiççeriyor olmaseriyor olmasıı ve yetkili karar organlarve yetkili karar organlarıınnıın n 
farklfarklııllığıığı ile ile ööngngöörrüülen Klen KÖÖSSİİ yyööntemlerinin ntemlerinin 
üülkemizde uygulanmaslkemizde uygulanmasıından arzu edilen ndan arzu edilen 
seviyelere ulaseviyelere ulaşışılamayacalamayacağığınnıı ddüüşşüündndüürtmektedir. rtmektedir. 

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ –– PPPPPP
TASLAK KTASLAK KÖÖSSİİ KANUNUN DEKANUNUN DEĞĞERLENDERLENDİİRRİİLMESLMESİİ



ŞŞayet Kayet KÖÖSSİİ iiççin min müüstakil hareket etmek stakil hareket etmek üüzere zere 
BaBaşşbakana babakana bağğllıı yeni bir byeni bir büürokratik yaprokratik yapıılanmaya lanmaya 
gidilmeyecek isegidilmeyecek ise;;
��ÖÖzellezelleşştirme uygulamalartirme uygulamalarıı ile Kile KÖÖSSİİ
uygulamalaruygulamalarıı arasarasıındaki benzerlikler, ndaki benzerlikler, 

��ÜÜlkemizin idari ve hukuki yaplkemizin idari ve hukuki yapııssıı, , 
��ÖÖzel sektzel sektöör ve kamu kesiminin iletir ve kamu kesiminin iletişşiminde iminde 
etkin bir platform getkin bir platform göörevi revi üüstleniyor olmasstleniyor olmasıı, , 

��KKÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıınnıı yaygyaygıınlanlaşşttıırmak, rmak, 
geligelişştirmek ve koordine etmek atirmek ve koordine etmek aççııssıındanndan

mevcutlar imevcutlar iççinde en uygun yapinde en uygun yapııya sahip adayya sahip adayıın n 
ÖÖİİBB olduolduğğu du düüşşüünnüülmektedir.lmektedir.
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�� ÖÖİİBB’’ninnin mevcut bilgi birikimi ve uygun idari kapasitesinin mevcut bilgi birikimi ve uygun idari kapasitesinin 
KKÖÖSSİİ iiççin uyarlanmasin uyarlanmasıı yerine Kyerine KÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıınnıın yeni n yeni 
kadrolar verilerek yeni bir Genel Mkadrolar verilerek yeni bir Genel Müüddüürlrlüük eliyle k eliyle 
gergerççekleekleşştirilmeye tirilmeye ççalalışıışılmaslmasıı durumunda didurumunda diğğer er üülke lke 
uygulamalaruygulamalarıı ve ve üülkemiz tecrlkemiz tecrüübeleri karbeleri karşışıssıında ve nihai nda ve nihai 
tahlilde istenen hedeflerin htahlilde istenen hedeflerin hıızla yakalanmaszla yakalanmasıına yardna yardıımcmcıı
olmayacaolmayacağığı,,

�� AyrAyrııca, bu yeniden yapca, bu yeniden yapıılanmada lanmada ççaağğdadaşş geligelişşmeler de dikkate meler de dikkate 
alalıınarak geleneksel narak geleneksel ““kariyer temellikariyer temelli”” personel yappersonel yapıılanmaslanmasıı
yerine Kanada, yerine Kanada, İİzlanda, zlanda, İİngiltere, Yeni Zelanda, ngiltere, Yeni Zelanda, İİsvesveçç, , İİsvisviççre re 
…… vb. vb. üülke uygulamalarlke uygulamalarıı da dikkate alda dikkate alıınarak narak ““pozisyon pozisyon 
temellitemelli”” insan kaynaklarinsan kaynaklarıı yapyapıılanmaslanmasıınnıın tercih edilmesinin n tercih edilmesinin 
yerinde olacayerinde olacağığı,,
dedeğğerlendirilmektedir.erlendirilmektedir.

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ –– PPPPPP
TASLAK KTASLAK KÖÖSSİİ KANUNUN DEKANUNUN DEĞĞERLENDERLENDİİRRİİLMESLMESİİ



1.1. SSeeççmeme ((İİhale Usulleri, hale Usulleri, İİdari dari şşartnamelerartnameler, , ……))
2.2. SSöözlezleşşmeme (Se(Seççilecek silecek söözlezleşşme tipi, yapme tipi, yapııssıı,, ssüüresi, resi, ……))
3.3. Kamuda yeni bir dKamuda yeni bir düüzenleyici merkezi ve yerel karma zenleyici merkezi ve yerel karma 
idari yapidari yapıılanmalanma

YYAPILMASIAPILMASI GGEREKENLERE EREKENLERE İİLLİŞİŞKKİİN N ÖÖNERNERİİ -- 11

•• SSöözlezleşşmeme
•• AltyapAltyapıı

•• UygulamaUygulama



Proje Proje 
SSöözlezleşşmeme
AltyAltyapapıı

Ulusal MevzuatUlusal Mevzuat
SaSağğllııkk, , ÇÇevreevre, , UlaUlaşışımm, , İİhale,hale,

KamuKamu MalMali Denetimi,i Denetimi, İşİş, , SSöözlezleşşmeme, , 
VergiVergi Hukukunun GeliHukukunun Gelişştirilmesitirilmesi

MerkeziMerkezi
ve ve Yerel Yerel 
MevzuatMevzuat

AB ve AB ve 
DiDiğğer er ÜÜlke lke 
UygulamalarUygulamalarıı

YENYENİİ
İİdari dari 
KKÖÖSSİİ
BirimiBirimi

YYAPILMASI GEREKENLERE APILMASI GEREKENLERE İİLLİŞİŞKKİİN N ÖÖNERNERİİ --22

İİlgili sair lgili sair 
KurumlarKurumlarıınn
Tam DesteTam Desteğğii

Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Doktora Tez Sunumu, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İşletme A.B.D., Nisan.



ÖÖZELLEZELLEŞŞTTİİRME RME İİDARESDARESİİ BABAŞŞKANLIKANLIĞĞI I ÖÖRNERNEĞİĞİ

Münhasıran özelleştirme uygulaması yapmak üzere, yasal ve kurumsal 
altyapı ile birlikte ÖİB’nın kurulması sonrasında, ekonomik ve siyasi ekonomik ve siyasi 
istikraristikrarıın birlikte var oldun birlikte var olduğğu du döönemlerde bnemlerde büüyyüük sk sııççramalar yapan ramalar yapan 
uygulamalar sonucundauygulamalar sonucunda, 1985 yılından 2006 yılı sonuna kadar ÖİB’ce
gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları yaklaşık 26 milyar ABD $’dır.

Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni., 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan, Ek-1/4: 1986-2007 Dönemi Hükümetler İtibarıyla Özelleştirme Uygulamaları Tablosu ve Grafiği (ABD 
$), s.297



25.921.686.10925.921.686.10931.03.2007 Gen. Top.

17.867.899.42817.867.899.42814 Mart 2003  14 Mart 2003  -- …… ((II. AKP HII. AKP Hüükküümetimeti))59. H59. Hüükküümetmet

21.212.48321.212.48319 Kas19 Kasıım 2002 m 2002 -- 14 Mart 2003 (14 Mart 2003 (1. AKP H1. AKP Hüükküümetimeti))58. H58. Hüükküümetmet

3.374.683.0923.374.683.09228 May28 Mayııs 1999 s 1999 -- 19 Kas19 Kasıım 2002  (m 2002  (DSPDSP--MHPMHP--ANAP KoalisyonuANAP Koalisyonu))57. H57. Hüükküümetmet

18.354.19518.354.19517 Ocak 1999 17 Ocak 1999 -- 28 May28 Mayııs 1999  (s 1999  (DSP HDSP Hüükküümetimeti))56. H56. Hüükküümetmet

1.131.162.1761.131.162.17630 Haziran 1997 30 Haziran 1997 -- 17 Ocak 1999 (17 Ocak 1999 (ANAPANAP--DSPDSP--DTP KoalisyonuDTP Koalisyonu))55. H55. Hüükküümetmet

362.758.662362.758.66228 Haziran 1996 28 Haziran 1996 -- 30 Haziran 1997 (30 Haziran 1997 (RPRP--DYP KoalisyonuDYP Koalisyonu))54. H54. Hüükküümetmet

229.987.685229.987.68506 Mart 1996 06 Mart 1996 -- 28 Haziran 1996  (28 Haziran 1996  (ANAPANAP--DYP KoalisyonuDYP Koalisyonu))53. H53. Hüükküümetmet

1.201.202.4921.201.202.49225 Haziran 1993 25 Haziran 1993 -- 06 Mart 1996  (06 Mart 1996  (II. DYP II. DYP -- CHP KoalisyonuCHP Koalisyonu))52. H52. Hüükküümetmet

824.750.426824.750.42620 Kas20 Kasıım 1991 m 1991 -- 25 Haziran 1993  (25 Haziran 1993  (I. DYPI. DYP--CHP KoalisyonuCHP Koalisyonu))51. H51. Hüükküümetmet

889.675.470889.675.4701986 1986 -- 20 Kas20 Kasıım 1991 Dm 1991 DööneminemiANAP HANAP Hüükküümetlerimetleri

19861986--2007 D2007 DÖÖNEMNEMİİ HHÜÜKKÜÜMETLER VE METLER VE 
ÖÖZELLESTZELLESTİİRME UYGULAMALARIRME UYGULAMALARI (ABD $)(ABD $)

Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni., 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan, Ek-1/4: 1986-2007 Dönemi Hükümetler İtibarıyla Özelleştirme Uygulamaları Tablosu ve Grafiği (ABD 
$), s.297



ÖÖNERNERİİ::
SSİİSTEM YAKLASTEM YAKLAŞŞIMI: BIMI: BÜÜTTÜÜNLNLÜÜK VE AMAK VE AMAÇÇ--11
Sistem yaklaSistem yaklaşışımmıı, toplumun geni, toplumun genişş bir kesimini ilgilendiren, bir kesimini ilgilendiren, ççeeşşitli itli 

menfaat gruplarmenfaat gruplarıı arasarasıında denge sanda denge sağğlanmaslanmasıınnıı gerektiren, pekgerektiren, pek ççok ok 
faktfaktöörden etkilenen ve etkileyen Krden etkilenen ve etkileyen KÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıı iiççin uygun bir in uygun bir 
yaklayaklaşışımdmdıır.r.

KKÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıı gibi karmagibi karmaşışık bir konunun kapsadk bir konunun kapsadığıığı unsurlardan unsurlardan 
birinde yapbirinde yapıılacak bir delacak bir değğiişşiklik, diiklik, diğğer unsurlarer unsurlarıın in işşleyileyişşini de ini de 
etkileyecektir. etkileyecektir. 

SisSistem yaklatem yaklaşışımmıındaki genel hareket noktasndaki genel hareket noktasıı tespit edilen amatespit edilen amaçç
ççererççevesinde toplam sistemin evesinde toplam sistemin eniyileeniyileşştirilmesinintirilmesinin sasağğlanmaslanmasııddıır.r.

Bu yaklaBu yaklaşışımmıın n ilk ailk aşşamasamasıındanda, s, süürekli derekli değğiişşiklik gerektirmeyen ve Kiklik gerektirmeyen ve KÖÖSSİİ
uygulamalaruygulamalarıınnıın hukuki, siyasi ve n hukuki, siyasi ve öörgrgüütsel temeli ortaya tsel temeli ortaya 
konmaktadkonmaktadıır. r. 

Bu yapBu yapııya dayalya dayalıı olarak geliolarak gelişştirilecek politika ve stratejiler tirilecek politika ve stratejiler ççererççevesinde, evesinde, 
ggüüncel ncel sosyososyo--politik ve ekonomik ortampolitik ve ekonomik ortamıın n şşartlarartlarıı ve Kve KÖÖSSİİ
uygulamasuygulamasıınnıın n öözelliklerine gzelliklerine gööre dere değğiişşkenlik gkenlik göösterebilecek olan sterebilecek olan 
KKÖÖSSİİ modelleri geri besleme smodelleri geri besleme süüreci ile desteklenen bir dreci ile desteklenen bir dööngngüü
iiççerisinde tespit edilmektedir.erisinde tespit edilmektedir.

Burada sBurada süürekli bir yenilik srekli bir yenilik söözz konusudur.konusudur. Ancak, Ancak, uygunluuygunluğğu ve gerekliliu ve gerekliliğği i 
karara bakarara bağğlanan Klanan KÖÖSSİİ uygulamasuygulamasıı kararlkararlıı bir bir şşekilde hayata ekilde hayata 
gegeççirilecektir.irilecektir.

Bu suretle, Bu suretle, öönerilen sistematik yaklanerilen sistematik yaklaşışımmıınn kkıısa dsa döönemde denemde değğiişşmeyecek meyecek 
tutarltutarlıı bir bir ana yapana yapııssıı ve ve stratejisistratejisi, bir de , bir de sosyososyo--ekonomik ortamekonomik ortamıın n 
şşartlarartlarıına ve Kna ve KÖÖSSİİ uygulamasuygulamasıınnıın n öözelliklerine gzelliklerine gööre dere değğiişşkenlik arzkenlik arz
eden eden taktitaktiğğii şşeklinde eklinde iki temel altiki temel alt sistemisistemi vardvardıır. r. 



ÖÖNERNERİİ::
SSİİSTEM YAKLASTEM YAKLAŞŞIMI, BIMI, BÜÜTTÜÜNLNLÜÜK VE AMAK VE AMAÇÇ--22

BaBaşşararııllıı KKÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıınnıın ilk ve en n ilk ve en öönemli konemli koşşulu ulu siyasi siyasi 
sahiplenme ile kamuoyu destesahiplenme ile kamuoyu desteğği ve ilgisinin temin edilmesidiri ve ilgisinin temin edilmesidir..

HHüükküümetlerin ve siyasi partilerin Kmetlerin ve siyasi partilerin KÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıınnıın n 
gerekgerekççelerini iyi anlayarak kamuoyuna aelerini iyi anlayarak kamuoyuna aççıık ve kolay k ve kolay 
anlaanlaşışılabilir bir labilir bir şşekilde anlatmalarekilde anlatmalarıı ve uygulamalarve uygulamalarıın da aleniyet n da aleniyet 
iiççinde kamuoyu inde kamuoyu öönnüünde yapnde yapıılmaslmasıı zorunludur.zorunludur.

Sistem yaklaSistem yaklaşışımmıı ççererççevesinde gelievesinde gelişştirilmeye tirilmeye ççalalışıışılan lan bu bu öönerineri, , 
bbüüttüünlnlüük sak sağğlamak ve amaca ylamak ve amaca yöönelik olmak nelik olmak üüzere bazere başşllııca ca 2 2 
temel temel öözellizelliğğe sahiptire sahiptir. . 

Bu yaklaBu yaklaşışım, biri m, biri stratejik stratejik ve dive diğğeri de eri de taktiktaktik olmak olmak üüzere zere 2 temel 2 temel 
unsurdan oluunsurdan oluşşmaktadmaktadıır. r. 

�� StratejikStratejik unsurda kunsurda kıısa dsa döönemde denemde değğiişşiklik giklik gööstermeyen hukuki, stermeyen hukuki, 
siyasi ve siyasi ve öörgrgüütsel yaptsel yapıı bir bbir büüttüünlnlüük ik iççerisinde ele alerisinde ele alıınmaktadnmaktadıır. r. 

�� KKÖÖSSİİ politikalarpolitikalarıı ve stratejisinin amacve stratejisinin amacıına, iktisadi na, iktisadi şşartlara, artlara, 
ççevreye ve her Kevreye ve her KÖÖSSİİ uygulamasuygulamasıınnıın yapn yapııssıına gna gööre dere değğiişşiklik iklik 
ggöösterebilen sterebilen taktiktaktik bilebileşşende hedef her Kende hedef her KÖÖSSİİ uygulamasuygulamasıı iiççin in 
ayrayrıı bir Kbir KÖÖSSİİ taktitaktiğği gelii gelişştirmektir. tirmektir. 

SonuSonuççta tespit edilen strateji ve taktik ta tespit edilen strateji ve taktik ççererççevesinde uygulamalarevesinde uygulamalarıın n 
sasağğllııklklıı ve kararlve kararlıı bir bibir biççimde yimde yüürrüüttüülmesi en lmesi en öönemli nemli 
hususlardandhususlardandıır.r.



Politika ve Stratejinin 
Geliştirilmesi

Politika ve Stratejinin 
Geliştirilmesi

Yeni Bir Yasal Düzenleme 
Çerçevesi Hazırlanması

Yeni Bir Yasal DYeni Bir Yasal Düüzenleme zenleme 
ÇÇererççevesi Hazevesi Hazıırlanmasrlanmasıı

İdari KÖSİ Biriminin
Kurulması

İİdari Kdari KÖÖSSİİ BirimininBiriminin
KurulmasKurulmasıı

Sektörel KÖSİ Uygulamaları
İçin Modeller Oluşturulması
Sektörel KÖSİ Uygulamaları
İçin Modeller Oluşturulması

KÖSİ Uygulamalarının 
Koordinasyon ve Geliştirilmesi

KÖSİ Uygulamalarının 
Koordinasyon ve Geliştirilmesi

Siyasi Destek ve
Kararlı Uygulama
Siyasi Destek ve
Kararlı Uygulama

KÖSİ Uygulamalarının 
Canlandırılması

KKÖÖSSİİ UygulamalarUygulamalarıınnıın n 
CanlandCanlandıırrıılmaslmasıı

KKÖÖSSİİ İİÇÇİİN SN SİİSTEMATSTEMATİİK YAKLAK YAKLAŞŞIM IM ÖÖNERNERİİSSİİ

Kaynak: Ayhan Sarısu, (2007), “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Nisan, Şekil 12, s.249.

Stratejik UnsurStratejik Unsur
(Kısa dönemde değişmez)

Taktik UnsurTaktik Unsur
(Her KÖSİ için değişebilir)

SSüürekli Gerirekli Geri
Besleme ve Besleme ve 
YenilenmeYenilenme



SASAĞĞLIK SEKTLIK SEKTÖÖRRÜÜNDE NDE 
KKÖÖSSİİ UYGULAMALARIUYGULAMALARI
Yatak SayYatak Sayıılarlarıı ve Hastanede Kalma Sve Hastanede Kalma Süürelerireleri

Ortalama GOrtalama Güün Sayn Sayııssıı Her 100.000 NHer 100.000 Nüüfusa Dfusa Düüşşen Yatak Sayen Yatak Sayııssıı



�� Yatak sayYatak sayııssıı ortalamasortalamasıında Tnda Tüürkiye, AB rkiye, AB 
ortalamasortalamasıınnıın oldukn oldukçça gerisindedir.a gerisindedir.

�� Kamu yatKamu yatıırrıım bm büüttççelerindeki finansman elerindeki finansman 
sorunlarsorunlarıı kamu yatkamu yatıırrıımlarmlarıınnıın kn kıısa ssa süürede rede 
bitirilmesi ve hizmete albitirilmesi ve hizmete alıınmasnmasıınnıı ÇÇOK OK 
GECGECİİKTKTİİRMEKTEDRMEKTEDİİR.R.

�� NNüüfus artfus artışış hhıızzıımmıız dikkate alz dikkate alıındndığıığında nda 
sasağğllıık alank alanıında da hnda da hıızlzlıı/etkin yat/etkin yatıırrıım ve m ve 
modern imodern işşletmecilik usullerinin kullanletmecilik usullerinin kullanıılmaslmasıı
zorunluluk arz etmektedir.zorunluluk arz etmektedir.

�� Bu nedenle saBu nedenle sağğllıık mevzuatk mevzuatıında REFORM nda REFORM 
ihtiyacihtiyacıı dodoğğmumuşştur.tur.

SASAĞĞLIKTA MEVCUT DURUMLIKTA MEVCUT DURUM



SASAĞĞLIKTA MEVCUT DURUMLIKTA MEVCUT DURUM

�� 15.07.2005 tarihli RG yay15.07.2005 tarihli RG yayıımlanan 5396 saymlanan 5396 sayııllıı
Kanun ile 3359 sayKanun ile 3359 sayııllıı SaSağğllıık Hizmetleri Temel k Hizmetleri Temel 
Kanununa Ek 7. madde eklenmiKanununa Ek 7. madde eklenmişştir.tir.

�� Kanunun uygulama usul ve esaslarKanunun uygulama usul ve esaslarıına ilina ilişşkin;kin;
““SASAĞĞLIK TESLIK TESİİSLERSLERİİNNİİN, KN, KİİRALAMA KARRALAMA KARŞŞILIILIĞĞI I 
YAPTIRILMASI YAPTIRILMASI İİLE TESLE TESİİSLERDEKSLERDEKİİ TIBBTIBBÎÎ HHİİZMET ZMET 
ALANLARI DIALANLARI DIŞŞINDAKINDAKİİ HHİİZMET VE ALANLARIN ZMET VE ALANLARIN 
İŞİŞLETLETİİLMESLMESİİ KARKARŞŞILIILIĞĞINDA YENINDA YENİİLENMESLENMESİİNE NE 
DADAİİR YR YÖÖNETMELNETMELİİKK”” Bakanlar KuruluBakanlar Kurulu’’nun nun 
2006/106552006/10655 saysayııllıı KararKararıı Eki YEki Yöönetmelik netmelik 
olarak olarak 22 Temmuz 200622 Temmuz 2006 tarihinde tarihinde RGRG’’dede
yayyayıımlanarak ymlanarak yüürrüürlrlüüğğe girmie girmişştir.tir.



SASAĞĞLIKTA KLIKTA KÖÖSSİİ UYGULAMALARIUYGULAMALARI

�� DiDiğğer er üülkelerde oldulkelerde olduğğu gibi ABDu gibi ABD’’nde de nde de 
sasağğllıık alank alanıında nda öönemli Knemli KÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıı
yapyapııldldığıığı, hastanelerin, , hastanelerin, ““kiralamakiralama”” ve ve ““satsatışış””
ya da ya da ““hastane yhastane yöönetimlerinin netimlerinin 
öözellezelleşştirilmesitirilmesi”” …… v.b. yv.b. yööntemlerle ntemlerle öözel zel 
mmüüteteşşebbislere devredildiebbislere devredildiğği gi göörrüülmektedir. lmektedir. 

�� KKÖÖSSİİ uygulamasuygulamasıına konu edilen sana konu edilen sağğllıık k 
tesislerinin; tesislerinin; araaraçç modernizasyonumodernizasyonu, , 
maliyetlermaliyetler, , yeni teknoloji uygulamalaryeni teknoloji uygulamalarıı, , 
iişşggüüccüü verimliliverimliliğğii, , bilgisayarlbilgisayarlıı iişşletim letim 
teknikleri teknikleri …… v.b.v.b. yeni hizmetler ile sayeni hizmetler ile sağğllıık k 
hizmetlerinin sunulmashizmetlerinin sunulmasıında verimlilik nda verimlilik 
bakbakıımmıından kamu kesimi tarafndan kamu kesimi tarafıından indan işşletilen letilen 
hastanelere nazaran daha olumlu sonuhastanelere nazaran daha olumlu sonuççlar lar 
verdiverdiğği tespit edilmii tespit edilmişştir.tir.



SASAĞĞLIKTA KLIKTA KÖÖSSİİ UYGULAMALARIUYGULAMALARI

20072007 yyııl sonu verilerine gl sonu verilerine gööre; Kamu re; Kamu 
taraftarafıından sunulan sandan sunulan sağğllıık k 
hizmetlerinin yetersiz olmashizmetlerinin yetersiz olmasıı
nedeniyle;nedeniyle;

�� TTüürkiyerkiye’’de de öözel hukuk kizel hukuk kişşileri ileri 
taraftarafıından yapndan yapıılan ve ilan ve işşletilenletilen
��946 946 poliklinikpoliklinik, 485 , 485 ttııp merkezip merkezi, 391 , 391 
dal merkezidal merkezi, 324, 324 diyaliz merkezi, diyaliz merkezi, 20 20 
ttüüp bebek merkezi ve 333 p bebek merkezi ve 333 öözel zel 
hastanehastane ve dive diğğer saer sağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıı ile ile 
birlikte birlikte toplamtoplam 26182618 öözel sazel sağğllıık k 
kurulukuruluşşu bulunmaktadu bulunmaktadıır.r.

Bu sayBu sayıılar istenilen seviyede delar istenilen seviyede değğildir.ildir.



�� SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı taraftarafıından sandan sağğllııkta dkta döönnüüşşüüm m 
projesi kapsamprojesi kapsamıında sanda sağğllıık hizmetleri ile tesislerinin k hizmetleri ile tesislerinin 
kalitesinin arttkalitesinin arttıırrıılmaslmasıı amacamacıı ile saile sağğllııkta Kkta KÖÖSSİİ
uygulamasuygulamasıı babaşşlatlatıılmlmışışttıır. r. 

�� Bu uygulama iBu uygulama iççin ilk pilot bin ilk pilot böölge olarak lge olarak 2424 il il 
seseççilmiilmişştir. tir. 

�� HazHazıırlanan proje kapsamrlanan proje kapsamıında geninda genişş donandonanıımlmlıı, , 
modern ve her tmodern ve her tüürlrlüü altyapaltyapıı, mekan ve t, mekan ve tııbbi bbi 
donandonanıımmıı eksiksiz olarak hazeksiksiz olarak hazıırlanmrlanmışış KKÖÖSSİİ bböölge lge 
hastaneleri (Bhastaneleri (Böölge Elge Eğğitim ve Araitim ve Araşşttıırma Hastaneleri) rma Hastaneleri) 
aaççıılmaslmasıı planlanmaktadplanlanmaktadıır. r. 

�� SeSeççilen pilot bilen pilot böölgeler; lgeler; İİstanbul Merkezstanbul Merkez, , İİstanbul stanbul 
Avrupa, Avrupa, İİstanbul Anadolustanbul Anadolu BBöölgesilgesi, , KocaeliKocaeli, Ankara, , Ankara, 
SamsunSamsun, , TrabzonTrabzon, , ErzurumErzurum, , VanVan, , ElazElazığığ, Diyarbak, Diyarbakıır, r, 
ŞŞanlanlııurfaurfa, , SivasSivas, , KayseriKayseri, Adana, , Adana, MersinMersin, , KonyaKonya, , 
Antalya, Antalya, ManisaManisa, , İİzmir, zmir, EskiEskişşehirehir ve ve BursaBursa
bböölgeleridir.lgeleridir.
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SASAĞĞLIKTA KLIKTA KÖÖSSİİ UYGULAMALARIUYGULAMALARI

�� 5396 say5396 sayııllıı Kanun ve 181 sayKanun ve 181 sayııllıı Kanun Kanun 
HHüükmkmüünde Kararnamenin 17/C nde Kararnamenin 17/C 
Maddesinin (k) bendi uyarMaddesinin (k) bendi uyarıınca Sanca Sağğllıık k 
BakanlBakanlığıığı bbüünyesinde gnyesinde göörev yapmak rev yapmak 
üüzere zere ““Kamu Kamu ÖÖzel Ortaklzel Ortaklığıığı Daire Daire 
BaBaşşkanlkanlığıığı”” adadıı altaltıında bir Daire nda bir Daire 
BaBaşşkanlkanlığıığı da kurulmuda kurulmuşştur. tur. 

�� SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı öörnerneğğinde olduinde olduğğu gibi u gibi 
yerel yyerel yöönetimler ve ilgili bakanlnetimler ve ilgili bakanlııklar klar 
bbüünyelerinde Knyelerinde KÖÖSSİİ birimleri kurulmalbirimleri kurulmalıı
ve bunlarve bunlarıın koordinasyonu da merkezde n koordinasyonu da merkezde 
kurulacak mkurulacak müüstakil bir kamu stakil bir kamu 
otoritesince saotoritesince sağğlanmallanmalııddıır. r. 



�� Merkezi KMerkezi KÖÖSSİİ biriminin sabiriminin sağğlayacalayacağığı
standartlastandartlaşşma ve ema ve eşşggüüddüüm nedeniyle; bilgi m nedeniyle; bilgi 
tabantabanıı oluoluşşturularak, baturularak, başşararııllıı anlaanlaşşmalar, malar, 
emsaller, tedarik uygulamalaremsaller, tedarik uygulamalarıı ve riskler ve riskler 
hakkhakkıında bilgi sanda bilgi sağğlayabilen merkezi bir layabilen merkezi bir 
kaynak haline gelinecektir. kaynak haline gelinecektir. 

�� SSöözlezleşşme me ççalalışışmalarmalarıınnıı hhıızlandzlandıırarak ve rarak ve 
piyasada bir emsalin zaten bulundupiyasada bir emsalin zaten bulunduğğu u 
alanlarda tartalanlarda tartışışmalarmalarıı ortadan kaldortadan kaldııracak racak 
standart yaklastandart yaklaşışımlarmlarıın uygulanmasn uygulanmasıı
sasağğlanacaktlanacaktıır. r. 

�� TedarikTedarikççi kamu birimlerine ii kamu birimlerine işşlemler, lemler, 
ssöözlezleşşmeler, piyasadaki oyuncular ve meler, piyasadaki oyuncular ve 
finansfinansöörlerin rlerin şşartlarartlarıı ile ilgili tecrile ilgili tecrüübe birikimi be birikimi 
sasağğlanacaktlanacaktıır. r. 
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KANUNUN TEMEL UNSURLARIKANUNUN TEMEL UNSURLARI

�� SaSağğllıık tesisleri yapk tesisleri yapıılmaslmasıınnıın gereklilin gerekliliğğine ine 
YPK karar vermektedir.YPK karar vermektedir.

�� Maliye BakanlMaliye Bakanlığıığı, Hazineye ait ta, Hazineye ait taşışınmazlarnmazlarıı
gergerççek veya ek veya öözel hukuk tzel hukuk tüüzel kizel kişşilerine ilerine 
bedelsiz devretmektedir.bedelsiz devretmektedir.

�� SaSağğllıık Tesisleri, 49 yk Tesisleri, 49 yııllıı gegeççmemek memek üüzere zere 
belirli bir sbelirli bir süüre ve bir bedel re ve bir bedel üüzerinden zerinden 
gergerççek veya ek veya öözel hukuk tzel hukuk tüüzel kizel kişşilerine ilerine 
kiralamakiralama (YAP(YAP--KKİİRAYA VERRAYA VER--DEVRET)DEVRET)
karkarşışıllığıığı yaptyaptıırrıılmaktadlmaktadıır.r.

�� SaSağğllıık tesislerinin yenilenmesi; k tesislerinin yenilenmesi; 
tesislerdeki ttesislerdeki tııbbbbîî hizmet alanlarhizmet alanlarıı ddışıışındaki ndaki 
hizmet ve alanlarhizmet ve alanlarıın in işşletilmesi karletilmesi karşışıllığıığında, nda, 
gergerççek veya ek veya öözel hukuk tzel hukuk tüüzel kizel kişşilerine ilerine 
yaptyaptıırrıılabilmektedir.labilmektedir.



KANUNUN TEMEL UNSURLARIKANUNUN TEMEL UNSURLARI

Kira bedeli ve sKira bedeli ve süüresinin tespitinde; resinin tespitinde; 
��TaTaşışınmaznmazıın mn müülkiyet durumu, lkiyet durumu, 
��YatYatıırrıım maliyeti,m maliyeti,
��Hazineye ait taHazineye ait taşışınmaznmazıın bedelsiz n bedelsiz 
devredilip devredilmedidevredilip devredilmediğği, i, 

��TTııbbbbîî hizmetler dhizmetler dışıışındaki hizmet ve ndaki hizmet ve 
alanlaralanlarıın in işşletilmesinin letilmesinin öözel sektzel sektööre re 
devredilip devredilmeyecedevredilip devredilmeyeceğği, i, 

��TTııbbbbîî cihaz ve donancihaz ve donanıımmıın n öözel sektzel sektöör r 
taraftarafıından sandan sağğlanlanııp sap sağğlanmayacalanmayacağığı,,

hususlarhususlarıı dikkate aldikkate alıınacaktnacaktıır.r.



KANUNUN TEMEL UNSURLARIKANUNUN TEMEL UNSURLARI

�� 3359 say3359 sayııllıı SaSağğllıık Hizmetleri Temel Kanununa k Hizmetleri Temel Kanununa 
ggööre yapre yapıılacak ilacak işşler ve ihaleler 4734 sayler ve ihaleler 4734 sayııllıı
Kamu Kamu İİhale Kanunu dhale Kanunu dışıışındadndadıır. r. 

�� ÖÖn proje ve temel standartlar n proje ve temel standartlar şşartname artname 
ekinde Bakanlekinde Bakanlııktan temin edilecektir.ktan temin edilecektir.

�� ÖÖzel kesime bedelsiz arsa tahsis zel kesime bedelsiz arsa tahsis 
edilebilecektir.edilebilecektir.

�� Proje ayrProje ayrııntntıılarlarıı öözel sektzel sektöör tarafr tarafıından ndan 
hazhazıırlanacaktrlanacaktıır.r.

�� İİhaleyi kazanan, sahaleyi kazanan, sağğllıık tesisinin ink tesisinin inşşaataatıınnıı
yapacak, sayapacak, sağğllıık tesisinin bakk tesisinin bakıım ve onarm ve onarıımmıı
ssöözlezleşşme sme süüresince resince öözel sektzel sektööre ait olacaktre ait olacaktıır.r.

�� SSöözlezleşşme sme süüresi 49 yresi 49 yııldan ldan ççok olmayacaktok olmayacaktıır.r.
�� SSöözlezleşşme sme süüresinin sonunda arsa ve resinin sonunda arsa ve 
üüzerindeki tzerindeki tüüm tesisler kamuya m tesisler kamuya 
devredilecektir.devredilecektir.
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DeDeğğiişşik formlarda uygulanabilen Kik formlarda uygulanabilen KÖÖSSİİ modellerinde modellerinde iki iki 
ana yaklaana yaklaşışımm vardvardıır. r. 

Birinci yaklaBirinci yaklaşışımdamda öözel sektzel sektöör daha r daha öönceden kamu nceden kamu 
taraftarafıından yapndan yapıılan, finanse edilen ve sahip olunan lan, finanse edilen ve sahip olunan 
kamu mallarkamu mallarıınnıı tasarlar, intasarlar, inşşa eder ve ma eder ve müülkiyetini allkiyetini alıır. r. 
ÖÖzel sektzel sektöör daha sonra bu mallarr daha sonra bu mallarıı uzun vade ile uzun vade ile 
yeniden kamuya leasing yeniden kamuya leasing …… v.b. usuller ile kiralar.v.b. usuller ile kiralar.

İİkinci yaklakinci yaklaşışımda,mda, öözel sektzel sektööre kamu sektre kamu sektöörrüü taraftarafıından, ndan, 
kamu sektkamu sektöörrüü iişşletmelerini devralletmelerini devralııp ip işşletmesi iletmesi iççin bir in bir 
bbüüttççe verilmesini ie verilmesini iççerir. erir. 

AyrAyrııca, bu iki yaklaca, bu iki yaklaşışım birlem birleşştirilerek Ktirilerek KÖÖSSİİ modellerinin modellerinin 
ççok deok değğiişşik ik ççeeşşitleri de oluitleri de oluşşturulabilmektedir.turulabilmektedir.

Uygulamada; Uygulamada; ortak giriortak girişşimlerimler, , kamu varlkamu varlııklarklarıınnıın daha iyi n daha iyi 
kullankullanııldldığıığı stratejik ortaklstratejik ortaklııklarklar, , TasarlaTasarla--YapYap--İşİşlet let 
(TY(TYİİ),), TasarlaTasarla--YapYap--Finanse EtFinanse Et--İşİşlet (TYFlet (TYFİİ) ) …… v.b.v.b. ççok ok 
saysayııda Kda KÖÖSSİİ modeli kullanmodeli kullanıılmaktadlmaktadıır. r. 

DDüünya uygulamalarnya uygulamalarıında en nda en ççok kullanok kullanıılan Klan KÖÖSSİİ modelleri modelleri 
öözetle azetle aşşaağığıda ele alda ele alıınmnmışışttıır.r.



1. 1. İşİşletme letme -- BakBakıım (m (İİB):B): Kamuya ait bir tesisin Kamuya ait bir tesisin 
iişşletilmesi ve bakletilmesi ve bakıımmıı ile ilgili olarak ile ilgili olarak öözel sektzel sektöör r 
ile kamu arasile kamu arasıında yapnda yapıılan anlalan anlaşşmalardmalardıır. r. 

�� Su temini ve atSu temini ve atıık su ark su arııtma itma işşletmeleri, katletmeleri, katıı atatıık k 
iişşleme leme üüniteleri, yol bakniteleri, yol bakıımmıı, parklar, parklarıın bakn bakıımmıı, , 
peyzaj bakpeyzaj bakıımmıı, oyun alanlar, oyun alanlarıı ve dive diğğer dinlenme er dinlenme 
alanlaralanlarıı, kanalizasyon sistemleri gibi bir, kanalizasyon sistemleri gibi birççok ok 
belediye hizmetlerinde kullanbelediye hizmetlerinde kullanıılmaktadlmaktadıır.r.

�� ÜÜststüünlnlüüğğüü, hizmet kalitesi ve verim art, hizmet kalitesi ve verim artışıışı
sasağğlamaslamasııddıır. r. 

�� MMüülkiyet yerel ylkiyet yerel yöönetimlerde kalnetimlerde kalıır. r. 
�� DezavantajlarDezavantajlarıı ise, toplu sise, toplu söözlezleşşmeler anlameler anlaşşmaymayıı
bozmaybozmayıı engelleyebilir, yengelleyebilir, yüüklenici baklenici başşararııssıız olursa z olursa 
iişşe yeniden girmek masrafle yeniden girmek masraflıı olabilir, kontrol ve olabilir, kontrol ve 
dedeğğiişşen kamu taleplerine cevap verebilme yetisi en kamu taleplerine cevap verebilme yetisi 
azalabilir. azalabilir. 
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2. Tasarla2. Tasarla--Yap (TY):Yap (TY): Kamunun standart ve ihtiyaKamunun standart ve ihtiyaççlarlarıına uygun na uygun 
olarak bir kamu tesisiolarak bir kamu tesisi--hizmetin tasarlanmashizmetin tasarlanmasıı ve ve ininşşaasaasıı iiççin in öözel zel 
sektsektöör ile yapr ile yapıılan anlalan anlaşşmalardmalardıır. r. 

�� Tesisin inTesisin inşşasasıı bittibittiğğinde kamu minde kamu müülkiyeti allkiyeti alıır ve tesisin r ve tesisin 
iişşletilmesinden sorumlu olur. letilmesinden sorumlu olur. 

�� Yollar, otoyollar, su ve atYollar, otoyollar, su ve atıık su ik su işşleme istasyonlarleme istasyonlarıı, kanalizasyon , kanalizasyon 
sistemleri, oyun alanlarsistemleri, oyun alanlarıı, y, yüüzme havuzlarzme havuzlarıı gibi yerel ygibi yerel yöönetim netim 
tesislerini kapsayan birtesislerini kapsayan birççok kamu altyapok kamu altyapıı ve inve inşşaat projelerinde bu aat projelerinde bu 
anlaanlaşşmalar kullanmalar kullanıılmaktadlmaktadıır. r. 

�� ÜÜststüünlnlüüğğüü öözel sektzel sektöörrüün deneyimlerinden yararlanmak, n deneyimlerinden yararlanmak, 
yenileyenileşştirme masraflartirme masraflarıından tasarruf etmek, inndan tasarruf etmek, inşşaat iaat işşlerinde lerinde 
verimliliverimliliğğin artmasin artmasıı, in, inşşaat saat süüresinden tasarruf, resinden tasarruf, öözel sektzel sektööre daha re daha 
fazla risk devredilmesidir. fazla risk devredilmesidir. 

3. Anahtar Teslim (AT):3. Anahtar Teslim (AT): Kamu projeyi finanse eder, fakat Kamu projeyi finanse eder, fakat 
tasarlamak, intasarlamak, inşşa etmek ve tesisi belirli bir sa etmek ve tesisi belirli bir süürelireliğğine iine işşletmek iletmek iççin in 
öözel sektzel sektöör ile anlar ile anlaşışıllıır. r. 

�� Kamu tesisin mKamu tesisin müülkiyetini elinde tutmaktadlkiyetini elinde tutmaktadıır. r. 
�� KKÖÖSSİİ’’ninnin bu bu ççeeşşidi kamunun midi kamunun müülkiyeti elinde tutmak isteyip de lkiyeti elinde tutmak isteyip de öözel zel 

sektsektööre inre inşşaat ve iaat ve işşletme sorumlululetme sorumluluğğu verilmek istenen altyapu verilmek istenen altyapıı
projelerinde kullanprojelerinde kullanııllıır. r. 
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4. Sarma4. Sarma--Ekleme (SE):Ekleme (SE): ÖÖzel sektzel sektöör ortar ortağığı var olan bir kamu var olan bir kamu 
tesisine bir ilave yaptesisine bir ilave yapıılmaslmasıınnıı finanse eder ve infinanse eder ve inşşa eder. a eder. 

�� Daha sonra Daha sonra öözel sektzel sektöör kurulur kuruluşşu yatu yatıırrıımlarmlarıınnıı karkarşışılayacak layacak 
belirli bir zaman ibelirli bir zaman iççinde ek tesisi iinde ek tesisi işşletebilir. letebilir. 

�� BirBirççok altyapok altyapıı ve kamu tesislerinde kullanve kamu tesislerinde kullanıılabilmektedir. labilmektedir. 
FinansmanFinansmanıın ve inn ve inşşaataatıın n öözel sektzel sektöör tarafr tarafıından yapndan yapıılmaslmasıı
kamuya fayda sakamuya fayda sağğlar. lar. 

5. Kirala5. Kirala--SatSatıın Al (KS):n Al (KS): Kamu Kamu öözel sektzel sektöör ile bir kamu r ile bir kamu 
hizmetinin tasarhizmetinin tasarıım, finansman ve inm, finansman ve inşşasasıı iiççin anlain anlaşşma yapar.ma yapar.

�� MMüülkiyet kamuda kalmakla birlikte lkiyet kamuda kalmakla birlikte öözel sektzel sektöör ortar ortağığı daha daha 
sonra belirli bir ssonra belirli bir süüre ire iççin tesisi kamuya leasing yolu ile in tesisi kamuya leasing yolu ile 
kiralayabilir.kiralayabilir.

�� Bu yaklaBu yaklaşışım kamu sektm kamu sektöörrüünnüün yeni bir tesis veya hizmete n yeni bir tesis veya hizmete 
ihtiyaihtiyaçç duyduduyduğğu fakat finansman sau fakat finansman sağğlayamadlayamadığıığı durumlarda durumlarda 
kullankullanıılabilir. labilir. 

�� Bina, araBina, araçç, filo, su, elektrik, gaz i, filo, su, elektrik, gaz işşleme ve daleme ve dağığıttıım m 
istasyonlaristasyonlarıı, bilgisayar ekipmanlar, bilgisayar ekipmanlarıı gibi sermaye mallargibi sermaye mallarıı iiççin in 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. r. 
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6. Ge6. Geççici ici ÖÖzellezelleşştirme (Gtirme (GÖÖ):): VarolanVarolan bir kamu tesisinin mbir kamu tesisinin müülkiyeti lkiyeti 
gegeççici ve ici ve öönceden tespit edilen bir snceden tespit edilen bir süüre ire iççin yenilein yenileşştirme ve/veya tirme ve/veya 
genigenişşletme yapmak letme yapmak üüzere szere söözlezleşşme ile me ile öözel sektzel sektööre devredilir. re devredilir. 

�� ÖÖzel sektzel sektöör daha sonra anlar daha sonra anlaşşmada belirlenmimada belirlenmişş olduolduğğu u şşekilde yaptekilde yaptığıığı
yatyatıırrıımlarmlarıı karkarşışılayabilecelayabileceğği belirli bir si belirli bir süüre zarfre zarfıında tesise sahip olur, nda tesise sahip olur, 
iişşletir ve sletir ve süüre sonunda kamuya devreder. Birre sonunda kamuya devreder. Birççok kamu hizmetinde ok kamu hizmetinde 
bu modelden yararlanbu modelden yararlanıılabilmektedir.labilmektedir.

7. Kirala7. Kirala--GeliGelişştirtir--İşİşlet (KGlet (KGİİ) veya Sat) veya Satıın Aln Al--GeliGelişştirtir--İşİşlet (SGlet (SGİİ):):
ÖÖzel sektzel sektöör ortar ortağığı tesisi kamudan ya sattesisi kamudan ya satıın aln alıır, ya da leasing yolu ile r, ya da leasing yolu ile 
kiralar, tesisi modernize eder ve genikiralar, tesisi modernize eder ve genişşletir.   letir.   

�� Daha sonra kamu ile yapmDaha sonra kamu ile yapmışış olduolduğğu anlau anlaşşmaya uygun bir maya uygun bir şşekilde ekilde 
iişşletmecililetmeciliğğini yapar. Altyapini yapar. Altyapıı sistemlerinin sistemlerinin ççooğğu (yol, su u (yol, su şşebekeleri, ebekeleri, 
kamu binalarkamu binalarıı, havaalanlar, havaalanlarıı, , …… v.b.) bu yolla iv.b.) bu yolla işşletilebilmektedir. letilebilmektedir. 

8. Yap8. Yap--DevretDevret--İşİşlet (YDlet (YDİİ):): Kamu bir Kamu bir öözel ortak ile bir tesisin finanse zel ortak ile bir tesisin finanse 
edilerek inedilerek inşşasasıı iiççin anlain anlaşşma yapar. Tamamlandma yapar. Tamamlandııktan sonra ktan sonra öözel zel 
sektsektöör mr müülkiyeti kamuya devreder. lkiyeti kamuya devreder. 

�� Kamu daha sonra tesisi iKamu daha sonra tesisi işşletmesi amacletmesi amacııyla yla öözel sektzel sektööre uzun bir vade re uzun bir vade 
iiççin  leasing yolu ile kiralar. in  leasing yolu ile kiralar. 

�� ÇÇok popok popüüler olan bu yler olan bu yööntemden hemen hemen bntemden hemen hemen büüttüün altyapn altyapıı
hizmetlerinde yararlanhizmetlerinde yararlanıılmaktadlmaktadıır. r. 
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9. Yap9. Yap--İşİşletlet--Sahip OlSahip Ol--Devret (YDevret (YİİSD):SD): Bu yBu yööntemde bir ntemde bir 
franchisingfranchising anlaanlaşşmasmasıı yapyapıılarak larak öözel sektzel sektööre bazre bazıı
imtiyazlar verilir. imtiyazlar verilir. 

�� Bu anlaBu anlaşşmalar malar öözel sektzel sektöörrüün yaptn yaptığıığı yatyatıırrıımmıı amorteamorte
edebileceedebileceğği belirli bir si belirli bir süüre ire iççinde tesisi finanse etmek, ininde tesisi finanse etmek, inşşa a 
etmek, ietmek, işşletmek, idare etmek ve tesisi kullananlarletmek, idare etmek ve tesisi kullananlarıın n 
öödedidediğği i üücretlerin toplanmascretlerin toplanmasıınnıı iiççermektedir. ermektedir. 

�� AnlaAnlaşşmanmanıın bitiminde tesis kamu idaresine geri verilir. n bitiminde tesis kamu idaresine geri verilir. 
�� Bu yBu yööntem hemen hemen bntem hemen hemen büüttüün altyapn altyapıı hizmetlerinde ve hizmetlerinde ve 

ininşşaatlarda kullanaatlarda kullanıılmaktadlmaktadıır.r.
10. Yap10. Yap--Sahip OlSahip Ol--İşİşlet (YSlet (YSİİ):): Kamu ya Kamu ya varolanvarolan bir tesisin bir tesisin 

mmüülkiyeti ve sorumlululkiyeti ve sorumluluğğunu bir unu bir öözel sektzel sektöör ortar ortağığına na 
devreder, ya da tesisin indevreder, ya da tesisin inşşasasıı, m, müülkiyeti ve ilkiyeti ve işşletilmesi iletilmesi iççin in 
öözel sektzel sektöörle anlarle anlaşşma yapar. ma yapar. 

�� Genellikle finansmanGenellikle finansmanıı da da öözel sektzel sektöör r üüstlenir.stlenir.
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11. Tasarla11. Tasarla--YapYap--Finanse EtFinanse Et--İşİşlet (TYFElet (TYFEİİ):): TYFTYFİİ, K, KÖÖSSİİ
modellerinin en smodellerinin en sıık rastlanan k rastlanan şşeklidir. eklidir. 

�� Tasarla, Yap, Finanse Et ve Tasarla, Yap, Finanse Et ve İşİşlet gibi dlet gibi döört irt işşlevin bir Klevin bir KÖÖSSİİ
hizmet sahizmet sağğlaylayııccııssıı iiççinde binde büüttüünlenleşşmesinden olumesinden oluşşur. ur. 

�� KKÖÖSSİİ uygulamasuygulamasıında nda öözel kesim, bankalar ya da zel kesim, bankalar ya da 
öözkaynakzkaynak yatyatıırrıımcmcıılarlarıı gibi gibi öözel finans kurumlarzel finans kurumlarıından ndan 
finansman bularak hizmetlerin kamu sektfinansman bularak hizmetlerin kamu sektöörrüüne sunulmasne sunulmasıı
iiççin gereken tesisleri yapar. in gereken tesisleri yapar. 

�� ÖÖzel kesim, daha sonra kamu sektzel kesim, daha sonra kamu sektöörrüünnüün ihtiyan ihtiyaççlarlarıınnıı
karkarşışılayacak tesisleri kurar, baklayacak tesisleri kurar, bakıımmıınnıı yapar ve iyapar ve işşletir. letir. 

�� İşİşbirlibirliğğinde yer alan inde yer alan öözel sektzel sektööre sre söözlezleşşmenin smenin süüresi resi 
boyunca, belirli performans standartlarboyunca, belirli performans standartlarıında sundunda sunduğğu u 
hizmet karhizmet karşışıllığıığında nda öödeme yapdeme yapııllıır. r. 

�� ÖÖzel finansman unsuru zel finansman unsuru öözel sektzel sektööre kendi sermaye re kendi sermaye 
yatyatıırrıımlarmlarıınnıı planlayarak kârplanlayarak kârıınnıı arttarttıırma esneklirma esnekliğği verir. Bu i verir. Bu 
da sermaye kaynaklarda sermaye kaynaklarıınnıın kamu sektn kamu sektöörrüü projelerinde en projelerinde en 
iyi iyi şşekilde kullanekilde kullanıılmaslmasıınnıı sasağğlar.lar.
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12. Tasarla12. Tasarla--YapYap--İşİşlet (TYlet (TYİİ):): TYFTYFİİ modelinin modelinin 
ççeeşşitlerinden biridir. itlerinden biridir. 

�� Tesisin tasarlanmasTesisin tasarlanmasıı ve kurulmasve kurulmasıı iiççin in 
gereken sermayenin kamu sektgereken sermayenin kamu sektöörrüü
taraftarafıından sandan sağğlandlandığıığı ve sonra da aynve sonra da aynıı öözel zel 
satsatııccııdan tesisi idan tesisi işşletmesinin istendiletmesinin istendiğği i 
modeldir. modeldir. 

�� Burada iBurada işşleticiye yleticiye yöönetim netim üücreti creti öödenir. Bu denir. Bu 
model model öözel sektzel sektöörrüün tamamn tamamıınnıı finanse finanse 
edemeyeceedemeyeceğği i ççok bok büüyyüük projeler ik projeler iççin in 
kullankullanıılabilir.labilir.

�� Bu modellerin yanBu modellerin yanıı ssııra kamu sektra kamu sektöörrüü, , öözel zel 
sektsektöör ihtiyaca uygun bar ihtiyaca uygun başşka modeller de ka modeller de 
öönerebilir.nerebilir.
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KAMU SEKTKAMU SEKTÖÖRRÜÜNDE NDE 
KAPASKAPASİİTE VE LTE VE LİİYAKATYAKATİİN N ÖÖNEMNEMİİ -- 11

�� KKÖÖSSİİ’’lerinlerin avantajlaravantajlarıından yararlanmak indan yararlanmak iççin, kamu idaresi, in, kamu idaresi, 
öözel sektzel sektöör tekliflerinin geleneksel kamu tedarik r tekliflerinin geleneksel kamu tedarik 
alternatiflerinden daha yalternatiflerinden daha yüüksek deksek değğer oluer oluşşturmasturmasıınnıı
sasağğlamallamalııddıır.r.

�� Hem belli hizmetlerin nasHem belli hizmetlerin nasııl tedarik edilmesi gerektil tedarik edilmesi gerektiğğinin inin 
belirlendibelirlendiğği ve proje i ve proje öözelliklerinin hazzelliklerinin hazıırlandrlandığıığı babaşşlanglangııçç
aaşşamasamasıında, hem de teklif snda, hem de teklif süürecinde paranrecinde paranıın karn karşışıllığıığınnıı
dedeğğerlendirmek ve sunmak ierlendirmek ve sunmak iççin gereken kurumsal in gereken kurumsal 
kapasiteye sahip olmak ya da bunu olukapasiteye sahip olmak ya da bunu oluşşturmak turmak 
zorundadzorundadıır.r.

�� HHüükküümetler Kmetler KÖÖSSİİ ile geleneksel tedarik yaklaile geleneksel tedarik yaklaşışımmıı arasarasıında nda 
en doen doğğru seru seççimi yaptimi yaptığıığından emin olmalndan emin olmalııddıır. r. 

�� KKÖÖSSİİ’’lerdelerde, sonu, sonuççlar lar üüzerindeki yzerindeki yöönetim kontrolnetim kontrolüü öözel zel 
sektsektööre gere geççer. er. 

�� ÖÖzel sektzel sektöör belirtilen hizmetleri verdir belirtilen hizmetleri verdiğği si süürece, kamunun rece, kamunun 
projenin yprojenin yöönetimine ve hizmetlerin verilinetimine ve hizmetlerin verilişş bibiççimine imine 
mmüüdahale etme hakkdahale etme hakkıı ççok sok sıınnıırlrlııddıır. r. 



KAMU SEKTKAMU SEKTÖÖRRÜÜNDE NDE 
KAPASKAPASİİTE VE LTE VE LİİYAKATYAKATİİN N ÖÖNEMNEMİİ -- 22

�� DeDeğğiişşim mekanizmalarim mekanizmalarıı KKÖÖSSİİ proje anlaproje anlaşşmalarmalarıınnıın n 
ayrayrıılmaz parlmaz parççasasıı olsa da ve kamu sektolsa da ve kamu sektöörrüü mmüüdahale dahale 
etmeye devam etse de, ilgili tetmeye devam etse de, ilgili tüüm taraflar sm taraflar söözlezleşşmede mede 
yapyapıılan tlan tüüm dem değğiişşiklikleri kabul etmelidir ve kamu iklikleri kabul etmelidir ve kamu 
sektsektöörrüünnüün n öödeyecedeyeceğği maliyetin i maliyetin öönemli oranda artmasnemli oranda artmasıı
da bu deda bu değğiişşikliklerden biri olabilir. ikliklerden biri olabilir. 

�� SorumluluSorumluluğğun bu un bu şşekilde devredilmesi tamamen kastidir ekilde devredilmesi tamamen kastidir 
ve Kve KÖÖSSİİ projelerinin maliyet artprojelerinin maliyet artışışlarlarıınnıın ve gecikmelerin n ve gecikmelerin 
yaygyaygıın bir nedeni olan dn bir nedeni olan düüzenli siyasi veya idari zenli siyasi veya idari 
mmüüdahaleden korunmasdahaleden korunmasıı gibi gibi öönemli bir avantajnemli bir avantajıı vardvardıır.r.

�� Kamu sektKamu sektöörrüünnüün mn müüdahale yetkilerinin sdahale yetkilerinin sıınnıırlanmasrlanmasıınnıın n 
genel maliyet verimliligenel maliyet verimliliğğini arttini arttıırma gibi bir avantajrma gibi bir avantajıı daha daha 
vardvardıır. r. 

�� Projede yapProjede yapıılan delan değğiişşikliklerin masraflikliklerin masraflıı olabileceolabileceğği ai aççıık k 
olduolduğğundan kamu sektundan kamu sektöörrüü bu debu değğiişşikliklerin kesinlikle ikliklerin kesinlikle 
gerekli olup olmadgerekli olup olmadığıığına karar verirken maliyet etkilerini na karar verirken maliyet etkilerini 
de de ggöözzöönnüündende bulundurmalbulundurmalııddıır.r.



SORUMLULUKLARIN EN UYGUN BSORUMLULUKLARIN EN UYGUN BİİÇÇİİMDE MDE 
PAYLAPAYLAŞŞILMASIILMASI
�� Bir KBir KÖÖSSİİ modelinde, kamu ve modelinde, kamu ve öözel sektzel sektöör, bir hizmeti r, bir hizmeti 
sunmansunmanıın sorumluluklarn sorumluluklarıınnıı paylapaylaşışır. r. 

�� Sorumluluklar taraflarSorumluluklar taraflarıın yn yöönetimdeki ve hizmet sunma netimdeki ve hizmet sunma 
ssüürecinin belli bir brecinin belli bir bööllüümmüüne dene değğer katmadaki er katmadaki 
tecrtecrüübesine gbesine gööre paylare paylaşşttıırrııllıır. r. 

�� ÖÖrnerneğğin, kamunun en in, kamunun en öönemli uzmanlnemli uzmanlıık alank alanıı kamu kamu 
ihtiyaihtiyaççlarlarıınnıın belirlenmesi ve kamu politika ve n belirlenmesi ve kamu politika ve 
hedeflerinin oluhedeflerinin oluşşturulmasturulmasııddıır. Buna gr. Buna gööre kamu re kamu 
sektsektöörrüü, hizmet , hizmet şşartlarartlarıınnıın ve istenen sonun ve istenen sonuççlarlarıın an aççııkkçça a 
tantanıımlanmasmlanmasıından sorumludur.ndan sorumludur.

�� ÖÖzel sektzel sektöör ise; inr ise; inşşaat, varlaat, varlııklarklarıın kullann kullanıımmıı ve ive işşletme letme 
konularkonularıınnıın yn yöönetilmesi baknetilmesi bakıımmıından daha donanndan daha donanıımlmlııddıır. r. 
Buna gBuna gööre, re, öözel hukuk kizel hukuk kişşisi isi öözellikle hizmeti verecek zellikle hizmeti verecek 
varlvarlııklarklarıın tasarlanmasn tasarlanmasıından, yapndan, yapıılmaslmasıından ve ndan ve 
iişşletilmesinden sorumludur. letilmesinden sorumludur. 

�� SorumluluklarSorumluluklarıı en uygun en uygun şşekilde paylaekilde paylaşşan kamu ve an kamu ve 
öözel sektzel sektöör, kendi mali ve insan kaynaklarr, kendi mali ve insan kaynaklarıı ile ile 
becerilerini bir araya getirerek kamu hizmetinin becerilerini bir araya getirerek kamu hizmetinin 
bedelinin karbedelinin karşışıllığıığınnıı en iyi verecek en iyi verecek şşekilde sunar. ekilde sunar. 



KKÖÖSSİİ’’ninnin Geri PlanGeri Planıındanda

�� Teknik DanTeknik Danışışmanlarmanlar

�� YapYapıım im işşlerileri

�� TedarikTedarikççileriler

�� Finansal KuruluFinansal Kuruluşşlarlar

ggöörev almaktadrev almaktadıırlarrlar

KKÖÖSSİİ’’dede ÖÖZEL SEKTZEL SEKTÖÖR PERSPEKTR PERSPEKTİİFFİİ
NEDEN NEDEN ÖÖNEMLNEMLİİDDİİR ?R ?



BBENENİİM SORUMLULUM SORUMLULUĞĞUMUM NEDNEDİİR ?R ?

��İİhalehale//Teklif STeklif Süürereççleri leri 
Kamu ve Kamu ve ÖÖzel Sektzel Sektöör r İşİşbirlibirliğği adi adıınana

��MMüüzakere szakere süürecireci, , ÖÖzel sektzel sektöörr ve kamuve kamu

��Finansman Finansman ((Finansal KapanFinansal Kapanışış), ), 
ÖÖzel sektzel sektöör r ((Finansal YapFinansal Yapıılanmalanma, , Vade tablosuVade tablosu, , 
RiskRisk dadağığıllıımmıı, , SigortalarSigortalar) ) 



TedarikTedarikççilerin/Sponsorlarilerin/Sponsorlarıın Perspektifin Perspektifi

��Hizmet ve mallarHizmet ve mallarıı sunarlarsunarlar

��Ana faaliyet konusuAna faaliyet konusu; ; kendi ticari risklerikendi ticari riskleri

��ÖÖdemesini aldemesini alıır r ((mmüümkmküün olan en kn olan en kıısa sa 
zamandazamanda))

��İşİşi tamamladi tamamladııktan sonra baktan sonra başşka projelere ka projelere 
yyöönelirnelir



YATIRIMCILAR YATIRIMCILAR ……
((TedarikTedarikççilerin Ana ilerin Ana ŞŞirketi iirketi iççerisindeerisinde))

YatYatıırrıımcmcıılarlarıın perspektifin perspektifi;;

��Para saPara sağğlarlar larlar ((ÖÖz sermayez sermaye))

��Ana faaliyet konusuAna faaliyet konusu; ; mali risklermali riskler

��Ticari riskleri yokturTicari riskleri yoktur

��ŞŞeffafleffaflıık k ((risklerin darisklerin dağığıllıımmıı) ) 



PPP FAALPPP FAALİİYETLERYETLERİİ İİÇÇİİN BN BİİR R ÜÜLKE LKE 
NASIL SENASIL SEÇÇİİLLİİRR

TedarikTedarikççilerin perspektifiilerin perspektifi;;

��İİlgi alanlgi alanıında birkanda birkaçç tane potansiyel PPP tane potansiyel PPP 
projesi vardprojesi vardıırr

��UluslararasUluslararasıı bankacbankacııllıık ve sigorta k ve sigorta 
sisteminin isteklilisisteminin istekliliğğii

��YatYatıırrıımcmcıılarlar
��GeliGelişşmimişş yasal sistemyasal sistem
��GeliGelişşmimişş kurumsal kurumsal ççererççeveeve
��Yerel ortaklara eriYerel ortaklara erişşimim



PPP FAALPPP FAALİİYETLERYETLERİİ İİÇÇİİN BN BİİR R ÜÜLKE LKE 
NASIL SENASIL SEÇÇİİLLİİR R 

YatYatıırrıımcmcıılarlarıın perspektifin perspektifi;;

��TanTanıınmnmışış TedarikTedarikççilerin istekliliilerin istekliliğğii
��BirkaBirkaçç tane potansiyel PPP projesi vardtane potansiyel PPP projesi vardıırr
��UluslararasUluslararasıı bankacbankacııllıık ve sigorta k ve sigorta 
sisteminin isteklilisisteminin istekliliğğii

��GeliGelişşmimişş yasal sistemyasal sistem
��GeliGelişşmimişş kurumsal kurumsal ççererççeveeve



PPP PROJESPPP PROJESİİ İİÇÇİİN TEKLN TEKLİİF VERMEKF VERMEK ? ? 

��ÖÖzel ilgi alanzel ilgi alanıı
��Projenin hacmi Projenin hacmi ((esasesas))
��İİhale prosedhale prosedüürrüü ve belgelerinin ve belgelerinin 
dedeğğerlendirilmesierlendirilmesi

��Konsorsiyum ortaklarKonsorsiyum ortaklarıınnıın aranmasn aranmasıı
��İİhalenin verilecehalenin verileceğği potansiyel i potansiyel 
Konsorsiyumun yaKonsorsiyumun yaşşayacaayacağığı dedeğğiişşikliklerin ikliklerin 
dedeğğerlendirilmesierlendirilmesi

��RakiplerRakiplerin tavrin tavrıı ve ilgisive ilgisi

Dikkate alDikkate alıınnmasmasıı gereken gereken bazbazıı hususlarhususlar;;



İİHALE PROSEDHALE PROSEDÜÜRRÜÜ VE BELGELERVE BELGELERİİ

��Ne tNe tüür bir ihale sr bir ihale süürecireci??
((ÖÖn yeterlilik sn yeterlilik süürecireci))

��Risk matrisiRisk matrisi? ? Risk daRisk dağığıllıımmıına ilina ilişşkin kin 
beklentilerbeklentiler

��İİhale belgelerindeki soru ihale belgelerindeki soru işşaretleriaretleri

��Belgelerin kalitesiBelgelerin kalitesi

��Takvim;Takvim; gergerççekekççi mi, dei mi, değğil miil mi



İİHALE PROSEDHALE PROSEDÜÜRRÜÜ VE BELGELERVE BELGELERİİ

��PPP proje dPPP proje dööngngüüssüünnüün tamamn tamamıınnıı ggöözden zden 
gegeççirmek iirmek iççin yeterli zaman ve in yeterli zaman ve ççaba sarf aba sarf 
edinedin

��İİhale prosedhale prosedüürlerine rlerine öözellikle dikkat edinzellikle dikkat edin
��ÖÖzel Sektzel Sektöör Ortaklarr Ortaklarııyla erkenden yla erkenden 
iişşbirlibirliğğine baine başşlaylayıınn

��Risklerin daRisklerin dağığıllıımmıına na öözellikle dikkat edin zellikle dikkat edin 
(risk (risk matrisimatrisi))

��Takvimlerde gerTakvimlerde gerççekekççi oluni olun



KONSORSKONSORSİİYUMUN OLUYUMUN OLUŞŞTURULMASITURULMASI

��Proje dProje dööngngüüssüü iiççerisinde farklerisinde farklıı zamanlarda zamanlarda 
sunulacak hizmetlersunulacak hizmetler

��Riske maruz kalmanRiske maruz kalmanıın en aza indirilmesi n en aza indirilmesi ––
sadece kendi risklerine karsadece kendi risklerine karşışı gergerççek bir ek bir 
isteklilik olabiliristeklilik olabilir

��MMüüşşterek ve mterek ve müüteselsil borteselsil borçç // sorumluluksorumluluk //
teminatlara karteminatlara karşışı isteklilik yokturisteklilik yoktur

Konsorsiyum Konsorsiyum üüyeleri arasyeleri arasıında tartnda tartışıışılan tipik lan tipik 
konularkonular



�� KKÖÖSSİİ’’ninnin en hassas noktasen hassas noktasıı risklerin dengeli  risklerin dengeli  
aktaraktarıılmaslmasııddıırr..

�� Her Her riskrisk onu en ekonomik maliyetle   onu en ekonomik maliyetle   
çöçözebilecek tarafa bzebilecek tarafa bıırakrakıılmallmalııddıır.r.

�� Kuvvetli politik destekKuvvetli politik destek, , KKÖÖSSİİ’’ninnin olmazsa olmaz olmazsa olmaz 
şşartartııddıır.r.

�� SSüürdrdüürrüülebilirliklebilirlik ççok ok öönemlidir.nemlidir.
�� GeliGelişştirilmitirilmişş yasal ve idari temelleryasal ve idari temeller elzemdir.elzemdir.

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ –– PPPPPP
NE YAPILMALI ?NE YAPILMALI ?



KamudaKamuda;;
�� KKÖÖSSİİ uygulamalaruygulamalarıınnıı kurkuracak, acak, geligelişştirecektirecek ve ve 
koordine edecek, koordine edecek, 

�� YatYatıırrıımlar imlar iççin en iyi finansal kaynain en iyi finansal kaynağığın en n en 
uygun finansman imkanuygun finansman imkanıı ile temin ile temin 
edilmesinde fayda / maliyet mukayeselerini edilmesinde fayda / maliyet mukayeselerini 
onaylayacak,onaylayacak,

�� KKÖÖSSİİ ssöözlezleşşmelerini takip edip denetleyecek,melerini takip edip denetleyecek,
�� İİlgili plgili piyasaiyasalarlarıı oluoluşşturup turup ddüüzenleyecek, zenleyecek, 
�� LLiyakat sahibi kadrolardan oluiyakat sahibi kadrolardan oluşşturulan,turulan,
HHukukiukuki ve ve idariidari alt yapalt yapııssıı iyi planlanmiyi planlanmışış bir bir 
merkezi Kmerkezi KÖÖSSİİ birimine bbirimine büüyyüük ihtiyak ihtiyaçç vardvardıır.r.

TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE KDE KÖÖSSİİ –– PPPPPP
NE YAPILMALI ?NE YAPILMALI ?



KKÖÖSSİİ Projelerinde BaProjelerinde Başşararıı İİççin Sin SÖÖZZÜÜN N ÖÖZZÜÜ

�� ÜÜst dst düüzey zey siyasi iradesiyasi irade ve somut destek ve somut destek 
şşarttarttıır. r. 

�� AAççıık, toleranslk, toleranslıı ve ve esnek bir yasal esnek bir yasal ççererççeveeve
elzemdir.elzemdir.

�� Tek merkezden Tek merkezden koordinasyonkoordinasyon gereklidir.gereklidir.
�� Gereken Gereken kurumsal destek yapkurumsal destek yapıılarlarıı mevcut mevcut 
olmalolmalııddıır (r (KamuKamu ++ KamuKamu İşİşbirlibirliğği i 
zorunludur)zorunludur)

�� Tam ve Tam ve yeterli hazyeterli hazıırlrlııkk şşarttarttıır.r.
�� HazHazıırlrlıık olmadan Kk olmadan KÖÖSSİİ projesinin baprojesinin başşararııssıız z 
olmasolmasıı ihtimali ihtimali ççok yok yüüksektir.ksektir.



Dikkatiniz Dikkatiniz İİççin in 

TeTeşşekkekküür Ederim.r Ederim.

Dr. Ayhan SARISUDr. Ayhan SARISU


